
 

 

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

(NALEŻY WYPEŁNIAĆ CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM) 

 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* dla nieruchomości zlokalizowanej        

w miejscowości ________________________________________________________ kod pocztowy __________________________ 

przy ul. _______________________________ _______________________________________  nr budynku _____________________ 

dz. ew. Księga Wieczysta GW1S /________________ / _____________________________ 

 

A. Wypełnia WNIOSKODAWCA 

imię i nazwisko lub dokładna nazwa: ________________________________________________________________________________ 

Adres do Korespondencji:_________________________________________________________________________________________ 

PESEL: ______________________ Tel: ___________________________ e-mail: ___________________________________________ 

 

(wypełniają osoby prowadzące działalność) 

Dla działalności gospodarczej: REGON: ___________________________ NIP: ______________________________________ 

 

Rodzaj prowadzonej działalności (właściwe zakreślić) 

 Produkcja    Handel    Usługi ___________________________________________________________ 

Tytuł prawny do nieruchomości:   własność   współwłasność   najem  nieuregulowany stan prawny 

  inny: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

PRZEDMIOT UMOWY (WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ) 

Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej:  

 TAK   NIE  

Wykonawca: __________________________________ 

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej: 

 TAK   NIE  

Wykonawca: _____________________________________ 

 

 

Własne ujęcie wody (studnia):  

 TAK   NIE  

Wodomierz na własnym ujęciu wody:    

 TAK   NIE  

 

 

Woda na cele:    gosp. domowego     socjalne     produkcyjne     usługowe     podlewanie 

Rodzaj zabudowań:  działka budowlana    dom wielorodzinny    budynek przemysłowy    dom 

jednorodzinny 

 

Stan zabudowań:   w budowie    użytkowany 

 

Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji:   sanitarnej    opadowej    brak odprowadzenia 

 

Wnioskodawca jest świadomy, że odprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji 

sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 PLN, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Liczba osób korzystających z nieruchomości: ______________________________________________________________ 

 

Rodzaj odprowadzanych ścieków:  

 bytowe (z budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej) 

 przemysłowe (m.in. usługi gastronomiczne)  

 komunalne (bytowe lub mieszanina bytowych z przemysłowymi) 
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OŚWIADCZENIE I DOKUMENTY: 

 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 

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

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego wniosku. Dane 

osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administratorem danych jest Dostawca. Odbiorcy usług przysługuje prawo wglądu do 

danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej Umowy. 

 

Wnioskodawca dołącza do niniejszego wniosku następujące dokumenty * 

1. odpis z Księgi Wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika prawo do nieruchomości) – do wglądu 

2. mapę sytuacyjno – wysokościową; 

3. odpis z KRS, kserokopię Wypisu z ewidencji gospodarczej, REGON, NIP; 

4. pełnomocnictwa 

5. inne: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________                    ____________________________________________ 

       dd / mm / rrrr                   czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
 

B. Wypełnia MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Brodnicy  

 

I. (wypełnia DTE) 

Numer uzgodnienia projektu przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* _______________________________ 

Numer zgłoszenia nadzoru: _____________________________________________________________________________________ 
 

WODA:  

Opis przyłącza: 

1. własność: ______________________________________ 

2. długość przyłącza: ______________________________ 

3. średnica przyłącza: _____________________________ 

4. materiał: ______________________________________ 

5. zasuwa: _______________________________________ 

6. zawór antyskażeniowy: __________________________ 

7. lokalizacja wodomierza: _________________________ 

8. wykonawca: ____________________________________ 
 

KANALIZACJA: 

Opis przyłącza: 

1. własność: _________________________________________ 

2. długość przyłącza: __________________________________ 

3. średnica przyłącza: __________________________________ 

4. materiał: ___________________________________________ 

5. dodatkowe urządzenia na instalacji wewnętrznej_______ 

_______________________________________________________ 

6. wykonawca: __________________________________________ 

7. usługi: ______________________________________________ 
 

 
Dział Techniczno-Eksploatacyjny potwierdza odbiór przyłączenia do sieci w dniu Protokół ostatecznego odbioru będzie 
sporządzony po dostarczeniu do DTE kompletu dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

_________________________     _____________________________________________ 

       dd / mm / rrrr                    podpis Pracownika MPWiK  
 

 

II. (wypełnia BOK)                                                    Nr płatnika: _____________________________________________ 

Zamontowano wodomierz, data: ________________ nr __________________ leg. _______________ ilość cyfr ______________ 

Przygotowano umowę nr _________________________________________ 

 

_________________________     ___________________________________________ 

       dd / mm / rrrr                      podpis Pracownika MPWiK  

 

* Niepotrzebne skreślić                 właściwe zaznaczyć   


