
ADNOTACJE ZWiK Sp. z o.o. 

l.dz ./ data wpływu 

 
Dekretacja : 

ZWIK Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 - DRUK 13 obowiązuje od 01.06.2022 r. 
 
 

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 korespondencyjny : …………………………………………………………………………………… 
ulica, miejscowość, kod pocztowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina 
 

 
 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI 
 

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości wstępną informacją techniczną   L.dz ................... /TT/ ......................... 

z dnia ...................................... o braku technicznych możliwości świadczenia Usług dostarczania wody i/lub odprowadzania 

ścieków*  do  mojej  nieruchomości  przy  ul  ………………………………..  dz.nr  …………………….  w  miejscowości 

…………………………… oraz ewentualnej możliwości budowy przeze mnie przyłącza wraz z fragmentem sieci. 

Oświadczam że jestem zainteresowany budową fragmentu sieci z własnych środków oraz jej przekazaniem na rzecz 

Przedsiębiorstwa na warunkach określonych w umowie. Wnoszę o zawarcie umowy przedwstępnej przeniesienia własności dla 

rozbudowy sieci …………………………………….(określić rodzaj sieci) na działkach nr …………………………………. w 

miejscowości    ………………………………… 

 Załącz ni k :  
 Koncepcja opracowana przez uprawnionego projektanta – szt.2 
 Pełnomocnictwo Inwestora do podpisania umowy 
 Informacja Techniczna -Kopia 

 
Skawina dn. .................................... ............................................................................. 

 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. 

 

* zaznaczyć właściwe 
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