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Prudnik, dnia ……………………. 

WNIOSKODAWCA                                                             

 

...................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………. 

nazwa firmy / imię i nazwisko 

 

....................................................................................................... 

adres firmy / zamieszkania – ulica, nr 

 

...................................................................................................... 

kod – miejscowość 

 

..................................................................................................... 

NIP lub PESEL (√) 

 

…………………………………………………………………. 

osoba reprezentująca  

 

nr telefonu kontaktowego (√) ............................................................. 

 

adres e-mail (√)  ……………………………………………………… 

 

 

 

                                                                      ZWiK Prudnik 

                                                                         spółka z o.o. 

                                                        48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1 

 

 

 

WNIOSEK  O  ZAWARCIE  UMOWY 

 
Składam wniosek o zawarcie umowy: 

 
 O  ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 O  ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

 O ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH, z powierzchni która wynosi 

………. m2 
 

dot. nieruchomości zlokalizowanej w: ........................................................................................................... 

Powołując się na: 

 Księgę wieczystą nr KW ………..…….. 

 Wypis z rejestru gruntów z dnia ………..…… 

 Umowę kupna – sprzedaży z dnia ………..….…….. (Repetytorium nr …………………………) 

 Umowę dzierżawy/najmu/użyczenia* nr ……….…..…. z dnia ………………. 

 Uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej nr …………….. z dnia ……………… 

 Inne : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

 Posiadam następujący tytuł prawny do ww. nieruchomości: 

        własność,            współwłasność,            najem, dzierżawa,  

        inne ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: ……………………………………… 

 

Woda przeznaczona będzie na cele :     socjalno-bytowe,         inne: ………………………………………………. 
w ilości średniej  ………. m3 na miesiąc. 

Rodzaj odprowadzanych ścieków :  

 bytowe,                                    komunalne,                                    przemysłowe,        
 

Przejmuję/nie przejmuję*  zobowiązania po poprzednim właścicielu. 
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Wnioskuję o zawarcie Umowy na czas nieokreślony/określony* do dnia ………………….  

 

Miejscem wykonania usługi dostarczenia wody jest zawór za wodomierzem głównym zamontowanym w: 

 piwnica,     studnia wodomierzowa,     inne pomieszczenie: ………………………………………… 

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

 

Wodomierz główny: 

 stan wodomierza nr …………………………………………. w dniu podpisania Umowy ………………. 

 do montażu  

 

Miejscem wykonania usługi odprowadzenia ścieków jest: 

 pierwsza studzienka od strony budynku,     granica działki,     inne: …………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

Wnioskuję o okres obrachunkowy: 

□ miesięczny,                □ do dwóch miesięcy,                □ kwartalny,                □ półroczny. 

 

 

W załączeniu przekazuję: 

  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………. 

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

 

  Oświadczenie – zobowiązanie (w przypadku osoby korzystającej z nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym 

 

  W przypadku nowego przyłącza:  protokół technicznego odbioru  

                                                             powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

 

 

 

 

   .......................................................... 

                                                                                                                                  Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

1. 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), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWiK Prudnik spółka z o.o. 

z siedzibą w Prudniku przy ul. Poniatowskiego 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu 

realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku/zlecenia. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam 

prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych 

danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych 

w wymienionym celu.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 

obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i przyjmuję je do wiadomości  

i stosowania 

3. Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. 

4. Umowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                             .......................................................... 

                                                                                                                                Podpis wnioskodawcy 

 

 - właściwe zakreślić 

√     - dane nieobowiązkowe  

*     - niepotrzebne skreślić 

 


