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                                                                                                                                       Złocieniec dnia ………………….. 
...........……………………………………………………..                                          
  (imię,nazwisko właściciela/współwłaściciela/ nazwa firmy*) 

                                            ZAKŁAD 
……………………………………………………………. 

                  
(adres: ulica nr domu mieszkania)                                       WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI 

 

…………….…………………………………………………….   SPÓŁKA Z O. O. W ZŁOCIEŃCU 
                       (kod pocztowy, miejscowość) 

                       ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec 
…………………………………………………………… 

                   
(NR Pesel/NIP/REGON*)

                               
                                                                   

……………………………………………………………                       
                                       (nr telefonu)                        

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY  

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ** 
 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy** na dostawę wody i odprowadzanie  
ścieków* do nieruchomości/działki* mieszczącej się  przy ul......................................... 
przyłącze   WOD-KAN*  znajduje  się   przy  ul. ............................................................ 
 
Oświadczam, że  ja niżej podpisany …………….……..………………………………….  

imię i nazwisko) 
legitymujący się.............................................................................................................  
                                                 (rodzaj dokumentu, nr) 

zamieszkały ……….……...........................…………………………………….................                                                 
                                                       (adres zamieszkania, miejscowość)  

……………….....................….jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w  obiektu. 
 
Proszę o przesyłanie korespondencji oraz opłat/faktur VAT* na adres: 
 
 ..................………………......................……………………………………… 

(adres do korespondencji) 
 

Będziemy  pobierać wodę na następujące cele: 

 
a) socjalno - bytowe w ilości ..............................................…… m3 miesięcznie, 

b) inne (np. ogrodowe, produkcyjne) w ilości   ……… m3 miesięcznie, 

c) budowy na czas określony od ....................... do ........................... 

w ilości ........................... m3  miesięcznie.  

Przyłącza wykonano na podstawie zgłoszenia z art. 29a PB*, pozwolenia na 
budowę* nr ………………….. , zgodnie z warunkami technicznymi nr ………………… 
wydanymi przez ZWiK Sp. z o.o. w Złocieńcu. 
 
Będziemy dostarczać ścieki : 

a)socjalno - bytowe  w ilości   ............................. m3 miesięcznie 

b)przemysłowe w ilości    .............................. m3 miesięcznie 

c)opadowo – roztopowe   powierzchnia  ...........................   m2 miesięcznie 
 

 
Z powyższego przyłącza będzie korzystać ……………  osób. 
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Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków*.................... 
 
Termin obowiązywania umowy...................................................................................... 
 
Odbiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na przetwarzanie danych osobowych do 
celów statystycznych 
 

Załączniki: ** 
1.Oświadczenie o tytule prawnym nieruchomości, której dotyczy wniosek (akt własności 

w oryginale do wglądu). 
2.Protokoły odbioru przyłącza WOD-KAN  
3. Mapę inwentaryzacji przyłączy lub równoważny dokument. 

 
 

   
                                                                                                           czytelny podpis 
 
* niepotrzebne  skreślić 
** niespełnienie przesłanek w/w dokumentów (1 – 4) uniemożliwi zawarcie umowy o dostarczanie 
    wody i odprowadzanie ścieków 

 
WYPEŁNIA ZWIK Sp. z o.o. 
 
I. Opinia techniczna wydana przez kierownika wydziału  ZWiK w przypadku braku 
 
 protokołu odbioru  przyłącza WOD-KAN...………………………..........................…….. 
 
…………………………………………………………………………………………………..

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

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

   
 
 
 

        pieczęć i podpis 

 
II. Decyzja ..............................................................................…………………………… 
 
………………………………………………………………………………….....……............ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
               pieczęć i podpis 

 


