
 

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

(NALEŻY WYPEŁNIAĆ CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM) 
 

□ NOWE PRZYŁĄCZE       □ ROZDZIAŁ PRZYŁĄCZA ISTNIEJĄCEGO     

□ AKTUALIZACJA UMOWY      □ NOWY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię / nazwa firmy:  __________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania / siedziby: __________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji:             __________________________________________________________________ 

PESEL: _________________________ Tel: _________________________ e-mail: ___________________________ 

 

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:  

NIP: ______________________ REGON: _________________________ 

Rodzaj prowadzonej działalności:    □ Produkcja    □ Handel    □ Usługi _____________________________    

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Adres: 

miejscowość: ________________________________ kod pocztowy: __________________ 

ulica: _______________________________________ nr budynku: ____________  nr działki: ____________ 
 

Rodzaj zabudowań: 

□ dom jednorodzinny     □ budynek wielorodzinny     □ budynek przemysłowy     □ działka budowlana 
 

Stan zabudowań: 

□ zamieszkały / użytkowany     □ w budowie     □ działka niezabudowana     □ inny ___________________ 
 

Liczba osób korzystających z nieruchomości: ________________ 
 

Sposób zagospodarowania wód opadowych: 

□ przyłącze kanalizacji deszczowej     □ na terenie działki     □ inny ________________________________ 

Zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000 zł.  

III. PRZEDMIOT UMOWY 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej:       □ TAK, w ilości ________ m3/mies.           □ NIE 
 

Cel wykorzystania wody pobieranej z sieci miejskiej: 

□ gospodarstwo domowe     □ socjalne     □ produkcyjne     □ usługowe     □ podlewanie     □ budowy 
        

 

Miejsce wbudowania wodomierza: 

      □ studnia wodomierzowa     □ piwnica / pomieszczenie gospodarcze  □ inne __________________     

Własne ujęcie wody:                □ TAK           □ NIE 
 

Cel wykorzystania wody z własnego ujęcia:     ____________________________________________ 
 



* Niepotrzebne skreślić     □ właściwe zaznaczyć 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Odprowadzanie ścieków do sieci miejskiej:  □ TAK, w ilości ________ m3/mies.              □ NIE 1 

Indywidualny system zbierania ścieków:  □ NIE               □ TAK _________________________ (rodzaj)  
 

Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

□ komunalne (bytowe lub mieszanina bytowych z przemysłowymi)      □ przemysłowe      

Urządzenia podczyszczające:  □ NIE              □ TAK __________________________ (rodzaj) 

1) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” niezbędne jest załączenie do wniosku oświadczenia dot. odpowiedzialności karnej  
za bezumowne odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej (zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) 
 

SPOSÓB ROZLICZANIA 
 

Sposób rozliczania : 

□ wodomierz główny     □ wodomierz ogrodowy     □ wodomierz na ujęciu własnym (opomiarowana studnia)     

□ urządzenie pomiarowe (dotyczy wyłącznie odprowadzania ścieków) □ inny ________________________ 
 

Wnioskowany czas obowiązywania umowy: 

□ nieokreślony       □ określony, tj. do _________________ 

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. posiada prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z:  

□ własności    □ współwłasności w udziale ____________    □ użytkowania wieczystego    □ umowy najmu 

□ umowy dzierżawy    □ inne ____________________     

2. działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 

3. podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku, 

4. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.  

5. wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na doręczanie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (e-mail) 

lub numer telefonu komunikatów wspomagających realizację warunków umowy. Dane te nie będą 

wykorzystywane w celu wysyłania informacji handlowych ani na potrzeby związane z celami marketingowymi: 

 

Przedsiębiorstwo informuje, że podane przez Odbiorcę usług dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu podjęcia niezbędnych działań 

związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. Pełna informacja została zamieszczona w załączniku do niniejszego 

wniosku. 

 
Wnioskodawca dołącza do niniejszego wniosku następujące dokumenty: 

□ informacja z właściwego rejestru wskazująca na sposób reprezentacji podmiotu (w przypadku osób prawnych,  

      przedsiębiorców i instytucji)  

□  oświadczenie o przeznaczeniu wody pobieranej z wodociągu miejskiego 

□  pełnomocnictwo 

□  inne: __________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ 
data 

______________________________ 
czytelny podpis Wnioskodawcy 

 


