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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
( PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ) 

ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBO)* 
 

Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW* 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

NAZWISKO I IMIĘ  
(NAZWA INSTYTUCJI) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
(SIEDZIBA) 

 

ADRES DO DORĘCZANIA 
FAKTUR I KORESPONDENCJI 

 

PESEL / NIP  

REGON**  

KRS / ZAŚWIADCZENIE O 
WPISIE DO REJESTRU** 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

LOKALIZACJA ZBIORNIKA: 

Adres nieruchomości 
(w przypadku braku nadanego 
numeru dla nieruchomości 
numer geodezyjny działki) 

 

RODZAJ ZBIORNIKA, Z KTÓREGO BĘDĄ ODBIERANE ŚCIEKI 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO) - POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA W M3  

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - POJEMNOŚĆ W M3 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH *** 
 

Deklarowany termin 
obowiązywania umowy 
 

nieokreślony*  
określony  
do dnia: 

 

Umowę: 
odbiorę 
osobiście* 

 
proszę przesłać 
pocztą* 

 

 

Miejscowość, 
data: 

 
Podpis 
Wnioskodawcy: 

 

* Zaznacz X prawidłową pozycję, 

** wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

*** Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korsze częstotliwość wywozu nie 

rzadziej niż raz na kwartał (zbiornik bezodpływowy) lub nie rzadziej niż raz w roku (oczyszczalnia przydomowa), 
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OŚWIADCZENIE - DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wikom Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z 
o.o. (Administrator Danych Osobowych) z siedzibą w Korszach dla potrzeb niezbędnych do zawarcia i realizacji 
umowy na wywóz nieczystości ciekłych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z przepisami prawa krajowego dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznana/zapoznany z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych klientów Wikom Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach dostępną na stronie 
internetowej www.wikom.korsze.pl 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z Cennikiem usług Wikom Sp. z o.o. w Korszach oraz akceptuję jego treść. 

Ponadto oświadczam, że posiadany przeze mnie bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, którego dotyczy 

niniejszy wniosek jest szczelny (nie dotyczy - przy wniosku na przydomową oczyszczalnię ścieków). 

Miejscowość, 
data: 

 
Podpis 
Wnioskodawcy: 

 

 

Niezbędne załączniki: 

a) W przypadku nowych kontrahentów dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy  

do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających 

posiadanie tytuły prawnego do nieruchomości (np. dokument potwierdzający zapłatę czynszu za najem 

nieruchomości) albo wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnych - oświadczenie, 

b) Dokument potwierdzający pojemność zbiornika oczyszczalni na osady, 

c) Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej –  

w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą, 

d) Odpis aktualny (lub jego kopię) z Krajowego rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających 

wpisowi do tego rejestru. 

 

 

Adnotacje dotyczące zawarcia umowy (wypełnia Biuro Obsługi Klienta Wikom Sp. z o.o.) 

Numer Kontrahenta:  Numer Obiektu:  

Umowę zawarto w dniu:  Nr umowy:  

Umowy nie zawarto z powodu:  

Podpis Pracownika Biura Obsługi Klienta:  

 


