
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O: 

 

1. dostawę  wody  2. odbiór ścieków  

Obiekt  Budynek wielolokalowy  przy:  

 

ul. ………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane Odbiorcy usług / Wnioskodawcy 

 

1. Nazwa / Imię i Nazwisko 

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

2. Adres: 

ul. ………………………………… nr domu / obiektu ………………………... 

kod -  
miejscowość …………………………………………………………………….  

3. Adres korespondencyjny: 

ul. ………………………………… nr domu / obiektu ………………………... 

kod -  telefon  
miejscowość …………………………………………………………………….  

4. NIP  

5. PESEL  (dotyczy odbiorców indywidualnych) 

 

 
Cel zużycia wody:  Bytowy  Przemysłowy  Budowlany  
Charakter ścieków odprowadzanych do kanalizacji: Bytowe  Komunalny  Przemysłowe  
Ścieki odprowadzane do kanalizacji od daty: - -  
Ze stanem wodomierza:  
Ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji Szambo    

 

Rodzaj działalności …………………………………………………………………………………… 
(dotyczy prowadzących działalność gospodarczą) 

(dotyczy zmiany właściciela/zarządcy obiektu) 

Obiekt przejęty ze stanem wodomierza  dnia - -
Jednocześnie oświadczam, że przejmuję  nie przejmuję  zobowiązania poprzednika  

 

 

 

Bezpowrotne zużycie wody. 

Montaż i eksploatacja wodomierza przez Odbiorcę usług na własny koszt (odpłatne plombowanie) 

Przeznaczenie bezpowrotnie zużywanej wody         

              

              

Sposób montażu: podlicznik , wodomierz niezależny . 
 

Miejsce zainstalowania wodomierza ………………………………………………………. 

      
(studzienka, piwnica, garaż, łazienka itp.) 

Nr wodomierza , średnica  
 

Stan wodomierza  Stan wodomierza 

głównego 
 

Data odczytu - -  
 



 

Własne ujęcie wody (wypełnić wyłącznie w przypadku podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej) 

 

Nr wodomierza , średnica  
 

Stan wodomierza , data odczytu - -  
 

 

Załączniki  

1. akt własności       

2. inny tytuł prawny: ………………….……………..........................  

(pkt 3-4 dotyczą  prowadzących działalność gospodarczą) 

3. zgoda właściciela obiektu na zawarcie umowy 
(w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem obiektu) 

 

4. odpis z KRS   

(pkt 5-6 dotyczą prowadzących działalność gospodarczą i Wspólnot mieszkaniowych) 

5. zaświadczenie o działalności gospodarczej  
 

6. NIP  

7. REGON  

( pkt 8 – 13 dotyczą   Wspólnot Mieszkaniowych i budynków wielolokalowych) 

8. ……………………………………………………………………..……….. 
 

9. akt założycielski Wspólnoty  

10. dokument Wspólnoty wskazujący przedstawiciela pełnomocnego do zawarcia 

umowy  
 

11. umowa o zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową  

12. lista lokali użytkowych  

13. lista członków Wspólnoty   

 
1. Montaż wodomierza do wskazania bezpowrotnego zużycie wody 

- Wodomierz winien być zainstalowany we własnym zakresie za wodomierzem głównym na wewnętrznej instalacji 

wodociągowej – jako podlicznik. 

- Koszty zakupu, zainstalowania, eksploatacji, legalizacji i wymiany wodomierza ponosi Odbiorca. 

- Przedsiębiorstwo pobiera opłatę za plombowanie wodomierza – wg obowiązującego cennika. 

- Przedsiębiorstwo pobiera opłatę abonamentową przez cały rok zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym 

- Wodomierz zostaje przyjęty do rozliczeń po złożeniu wniosku. 

- Wodomierz zostaje przyjęty do rozliczeń ze stanem z dnia złożenia wniosku. 

- Przy składaniu wniosku należy również podać stan wodomierza głównego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków oraz obowiązującą taryfą za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuję je do wiadomości i stosowania. 

3. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu, ul. 

Oleska 64, 45 – 222 Opole w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o dostawę wody i odbiór ścieków oraz dokonania 

rozliczenia z tego tytułu. (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r.; t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101 

poz. 926)” 

 
……………………………… 

DATA 
…………………………………….………. 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

…………………………………….………. 

PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
 

WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO 

TT 

Własność przyłączy: przyłącze wodociągowe Odbiorcy , Przedsiębiorstwa    

   przyłącze kanalizacyjne Odbiorcy , Przedsiębiorstwa  

Grupa taryfowa ścieków:  I ,   II ,   III ,   IV ,   V  

 podstawa rozliczania (badania, porozumienie itp.), jeżeli ścieki zaliczone są do różnych taryf. 


