
ZWIK Sp. z o.o.  32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11  , DRUK 3  obowiązuje od 01.06.2019r. 

 
 

Strona 1 z 2 

 

 
 

Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)       Pełnomocnik  

  ……………………………………………… 

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

imię i nazwisko / firma      imię i nazwisko / firma 

  ……………………………………………… 
  ……………………………………………… 
                   adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy                                    adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy 

  ……………………………………………… 
       nr telefonu              nr telefonu  

 
         ( PESEL/ NIP )       
 

Adres do doręczania faktur i korespondencji :  

……………………………………………………………………………………….……………………… 
   ulica, miejscowość, kod pocztowy 
                 ADNOTACJE ZWiK Sp. z o.o. 

 

                 l.dz ./ data wpływu 
                   

      
           

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina                                           Dekretacja :                                                                                                         

                   Nr sprawy   Nr wątku 

            ………../20…… 

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIU W WODĘ  

I/LUB  ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

CZĘŚĆ I – DANE  ODBIORCY USŁUG – OSOBY FIZYCZNE  

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

 

w miejscowości ….........................................................................ulica ...........................................................................................  

 

numer ……….......…... na ........................................................................................................................................... ......................  
       (imię i nazwisko) 

zamieszkała(y)………………….......................................................................................................................................................
                        (miejscowość, ulica, numer budynku , lokalu) 
telefon .......................................................    

 

CZĘŚĆ II – DANE  ODBIORCY USŁUG – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI (działalność gospodarcza) 

 

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

 

w miejscowości ….....................................................................ulica .............................................................. numer ……….…... 

 

na  (pełna nazwa firmy) ............................................................................................................................. ............................................. 

 

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

 

NIP  ............................................................  KRS ...................................................................  

 

osoba(y) upoważniona(e) do podpisania umowy : …....................................................................................................................... 
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CZĘŚĆ III – ZAKRES UMOWY 

Woda pobierana na cele: 

  gospodarstwa domowego    budowy     inne ……………………….……………... 

  przemysłu     handlowo-usługowe          

Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

  bytowe (ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu                

                            oraz funkcjonowania gospodarstw domowych) 

  przemysłowe (ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność produkcyjną, handlowo-usługową lub inną działalność gospodarczą, nie   

                                         będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi) 

  nieruchomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo)/przydomową        

     oczyszczalnię ścieków 

 

CZĘŚĆ IV – STAN PRZEKAZANIA  (wypełnić w przypadku zmiany Odbiorcy Usług ) 

Numer wodomierza   

Stan przekazania :  

  stan   ciągły  (zaznaczyć gdy nowy  Odbiorca  przejmuje nieruchomość bez protokołu zdawczo-odbiorczego) 

  protokół zdawczo - odbiorczy z dnia  ...................................................  

Nieruchomość nabyta w drodze:   

  kupna-sprzedaży/najmu/dzierżawy    spadku     darowizny     inne….....................……………….. 

 

CZĘŚĆ V– OŚWIADCZENIA I WYMAGANE DOKUMENTY 

Odbiorca Usług oświadcza, że: (zaznaczyć właściwe ) 

jest właścicielem nieruchomości  jest dzierżawcą  nieruchomości 

jest współwłaścicielem nieruchomości  inne …………………………………………………………………… 

jest najemcą  nieruchomości 

 

Wnioskodawca oświadcza, że : 

1. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli. 

2. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

3. W przypadku zaległości zobowiązuje się do ich uregulowania. 

4. Zobowiązuje się do podpisania z ZWiK Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  w terminie  

    14 dni od  daty powiadomienia przez pracownika  Przedsiębiorstwa (pisemnego lub telefonicznego) o jej przygotowaniu. 

 

Dokumenty wymagane do wniosku w celu zawarcia umowy 

1. Odpis z księgi wieczystej  (bądź inny dokument z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości). 

2. Pełnomocnictwo ( jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela). 

3. Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 

4. Protokół zdawczo – odbiorczy  

5. Inne załączone dokumenty .............................................................................................. ............................... 

 

 

Dane osoby  upoważnionej  do podpisania umowy :   
( wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisania umowy ) 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ..................................... 

adres zamieszkania ............................................................................................................................................ . 

 

Skawina , dn . ......................20 ...... r.   ……………...........................................................................     
                  Czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

 

 

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowskiej 11, 32-050 Skawina (dalej ZWiK). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK w celu 

realizacji przedmiotu wniosku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w siedzibie ZWiK oraz na stronie 

internetowej www.zwik.skawina.pl w sekcji Biuro Obsługi Klienta. 

 
_____________ 

   właściwe zaznaczyć 

http://www.zwik.skawina.pl/

