
 

Kędzierzyn-Koźle dnia,…………………….. 

 

 

Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko /Nazwa Firmy ………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania/ adres siedziby………………………………………….………………………... 

 

…………………………………….………………………………………………………………..….. 

numer tel....……………………………, adres email …………………….……………… 

numer KRS………………….…………, numer NIP:…………………………................ 

numer PESEL:…………………………. 

 

Adres do korespondencji:  

 

…………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….….. 

WNIOSEK 
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 poz.  328,1566,2180 ze zm.)  wnoszę o zawarcie umowy: 
   
 dostawy wody  
 
 odbioru ścieków bytowych  
 
 odbioru  ścieków przemysłowych (należy wypełnić dodatkowy załącznik) 

 

Dotyczy nieruchomości: 

ulica i numer budynku: …………………………………………………………………………………………. 

nr działki ……………………………………… miejscowość: …………………………………………………  

numer księgi wieczystej ……………………………. . 

 

Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej* 

□ tak  □ nie  

 

Nieruchomość zasilana wodą z własnego ujęcia 

□ tak  □ nie 

 

Planowane zużycie wody ……………… m³/ miesiąc lub ilość osób na nieruchomości ………..……….. 

 

Stan  wodomierza ……………………… m³ odczytany w dniu ……………………………………...…... 

 

 

Rozliczenie od dnia ……………………. 

 

Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do:* 

             □  bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo- 

    kanalizacyjnego 

□  poprzez instalację innych użytkowników  

□ zbiornika bezodpływowego – szamba 

 

Budynek/obiekt:* 

□  zamieszkały  □ użytkowany  □  w budowie  □  działka niezabudowana 

 

Miejsce lokalizacji wodomierza:*  

□  studnia wodomierzowa □  budynek 

 

 



Woda pobierana jest na cele:* 

□  gospodarstwa domowego □  produkcyjne  □  usługowe  □  inne 

 

Dodatkowe informacje: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam,  że jestem;* 

 

□ właścicielem nieruchomości   
□ współwłaścicielem – udział ………… 

□ użytkownikiem wieczystym 

□ zarządcą nieruchomości   

□ dzierżawcą / najemcą- numer umowy:…………………………… 

□ posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  

 

i przedkładam do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

 
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do 

jej sporządzenia dokumentów  nie dołączonych w chwili składania wniosku 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem umowy/umów. 

Oświadczam, że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych”, która jest dołączona do 

niniejszego wniosku. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

( czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

 
W pozycjach  oznaczonych  *  właściwe  informacje prosimy zaznaczyć krzyżykiem  






