
Wnioskodawca:                       
                                                                                        Świebodzice, dnia  
 
 
 
        Imię i nazwisko/Firma*  

  
 
         
 
 
                         Adres 
 
 
 
 
 

                 TELEFON 
 

Wniosek 
o zawarcie umowy  

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  
 
dot. nieruchomości  przy ul.                          nr  

 
 
Tytuł prawny do nieruchomości:  (zaznacz odpowiedni kwadrat) 
 

 □  właściciel                                                □  najemca 
                           □ współwłaściciel                                         □  inny 
 
USŁUGOBIORCĄ – stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  
i  jednocześnie   nabywcą   określonym   w   fakturze   VAT   będzie: 
 

Dokładna nazwa:  
 
 
 
 

 
Adres / siedziba 
 
NIP                                                 PESEL/KRS                                                tel.                 
 
 

 
Osoba upoważniona do podpisania umowy:  
 

 
Adres do doręczania faktur VAT:   
 

nazwa   
 

 
miejscowość                                           ulica                        
 
 
 

nr domu                              nr mieszkania                   kod pocztowy                                tel.  
   

 
 

CZĘŚĆ I 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 
 
 

A.    ZAOPATRZENIE W WODĘ                            tak                            nie 
   

1. Woda na cele  (zaznacz odpowiedni kwadrat):   
     □ gospodarstwa domowego w ilości............ m³ / na m-c      
     □ przemysłowe  w ilości............ m³ / na m-c 
     □ budowa                   w ilości............ m³ / na m-c                                
     □ p.poż   w ilości............ m³ / na m-c                                     
     □ inne   w ilości............ m³ / na m-c                                       

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. 

ul. Kasztanowa 1 
58-160 Świebodzice 



 
 

2. Ujęcie własne  (zaznacz odpowiedni kwadrat):              tak                            nie 
 
 

3. Miejsce lokalizacji wodomierza  (zaznacz odpowiedni kwadrat):   
    □ studzienka wodomierzowa 
    □ budynek 
 

B.    ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW                     tak                            nie 
 
1. Rodzaj odprowadzanych ścieków (zaznacz odpowiedni kwadrat): 
 

 □ ścieki bytowe    - (ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych,  
                                                                           powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw 
                                                                           domowych),  
      □ ścieki komunalne  - (ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub mieszanina 
                                                                         ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
                                                                         przemysłowymi  i wodami opadowymi), 

 □ ścieki przemysłowe - (ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność gospodarczą, nie będące  
                                                                            ściekami bytowymi lub wodami opadowymi).  

                                                          NALEŻY DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ O SKŁADZIE ŚCIEKÓW. 
 

2. Sposób ustalenia ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej  (zaznacz odpowiedni kwadrat):  
   □ według wskazań wodomierza głównego 
   □ według wskazań urządzenia pomiarowego 

                □ według wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym  
    □ według wskazań dodatkowego wodomierza do pomiaru ilości wody nie tworzącej ścieków 
  
C. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 
 □ określony               
 
  □nieokreślony 
 
D. OŚWIADCZENIA I WYMAGANE DOKUMENTY 
 
Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli nieruchomości. 
2. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zakład Wodociągów  

i   Kanalizacji Sp. z o.o.  w Świebodzicach   na potrzeby realizacji  niniejszego wniosku. 
 
Informacje dodatkowe  …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
    Świebodzice, dnia  
                                                                                                                  

   czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
 Do wniosku należy załączyć dokumenty: 
 

1. Odpis z księgi wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości) 
2. Pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela lub większości współwłaścicieli)  
3. Odpis z KRS lub Wypis z ewidencji działalności gospodarczej / Regon 
4. 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w przypadku gdy  
      przyłącze/przyłącza są własnością wnioskodawcy 
5. Protokół zdawczo-odbiorczy (w przypadku zmiany właściciela, sprzedaży nieruchomości) 
6. Inne załączone dokumenty:  
 
 
 
 

do dnia 


