
  
 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

ul. Oleska 64 45-222 Opole (wejście od ul. Rataja) 
Biuro Obsługi Klienta: 
tel. 77 44 35 501, 77 44 35 502     A 

 

Nr wniosku (wypełnia WiK ) .……….. z dnia ……….....…………. 

 Nr odbiorcy (wypełnia WiK ) ……...........………….....…………….     

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O 
(nowe podłączenie) 

1) Przedmiot umowy:   Zaopatrzenie w wodę   Odprowadzanie ścieków  

 Na okres prowadzenia budowy do dnia        

 

2) Lokalizacja obiektu:  

miejscowość: …………….......…………………., ul. …………….......………………….,,  

nr domu ……………………, nr działki …….………………… 

Nr warunków technicznych          

Nr uzgodnienia projektu          

Nr protokołu odbioru przyłącza (przyłączy)         

 

3) Obiekt jest budynkiem: 
 Mieszkalnym jednorodzinnym  Mieszkalnym wielolokalowym  Innym (niemieszkalnym)   

 

4) Dane Odbiorcy usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nazwa / Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ul. ………………….………….………….………….. nr domu ……..……….  

Kod: ………… Miejscowość: ………………….………….………….……….. 

PESEL  ……………………………...… 

NIP (firmy)  ……………….……………….. 

KRS (firmy) …………………………………  

 

Adres zamieszkania (konieczny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) 

Miejscowość: ………………............…………..…….. Kod: …………..…… 

Adres: ul. ……………………………………......................................................…...…….. nr domu …………….  

Adres do korespondencji 

Miejscowość: ………………............…………..…….. Kod: …………..…… 

Adres: ul. ……………………………………......................................................…...…….. nr domu …………….  

Telefon: ………………..…Tel. komórkowy: ……………………………email…………………………………….. 

5) Informacje o wodomierzu głównym (lub według protokołu montażu wodomierza) 

Nr wodomierza: ……………………… Wskazanie wodomierza: ………………………. na dzień: ………………..  

6) Rodzaj prowadzonej działalności (dotyczy firm): 

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

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



 

 

7. Załączniki do wniosku 
Osoby fizyczne: 

1)  tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia). 

 
Osoby inne niż osoby fizyczne w szczególności: 

A. spółki z o.o., spółki akcyjne itp.: 

2)  statut spółki, 

3)  jeśli wniosek w imieniu spółki składa inna osoba niż ujawniona w KRS, konieczne jest pełnomocnictwo (zwykła forma pisemna jest wystarczająca) -

 pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby ujawnione w KRS, 

4)  tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia). 

B. spółki cywilne: 

5)  umowa spółki cywilnej (dokument obligatoryjny - kserokopia), 

6)  dane wspólników tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania), PESEL, 

7)  zaświadczenia o prowadzonej przez poszczególnych wspólników działalności (kserokopia), 

8)  tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia). 

C. Wspólnoty mieszkaniowe: 

9)  akt założycielski wspólnoty mieszkaniowej (kserokopia) 

10)  dokument wspólnoty wskazujący pełnomocnika do zawarcia umowy (kserokopia) 

11)  umowa o zarządzanie wspólnotą (kserokopia) 

12)  lista lokali użytkowych 

13)  lista członków wspólnoty 

 

8. Dodatkowe wodomierze 
1. Przyjęcie do rozliczeń wodomierza ogrodowego (mierzącego bezpowrotne zużycie wody) - należy dołączyć wypełniony 

wniosek C. 
2. Przyjęcie do rozliczeń wodomierza na ujęciu własnym (studnia) - należy dołączyć wypełniony wniosek D 

 
Obowiązująca taryfa i regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków są dostępne w Biurze 
Obsługi Klienta i na stronie internetowej http://www.wikopole.com.pl 
 

9. Odbiór umowy: osobiście w Biurze Obsługi Klienta  lub pocztą odsyłając nam jeden egzemplarz   
Termin realizacji: zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków. 

 

 
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. 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 
45 – 222 Opole w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz dokonania 
rozliczenia z tego tytułu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r.; t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 
926).” 

 
……………………………… 

DATA 

 
…………………………………….………. 

IMIĘ I NAZWISKO 
 
 

…………………………………….………. 
PODPIS 

 

 Złożone informacje i dokumenty WiK 

1 Przedmiot umowy  

2 Dane identyfikacyjne (pesel, nip, regon, KRS)  

3 
Tytuł prawny do nieruchomości lub opis statusu prawnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z 
odpisem dokumentów potwierdzających nieuregulowany stan prawny 

 

4 Pełnomocnictwo do działania przy wykonywaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych  

5 Numer i wskazanie wodomierza głównego  

6 Wniosek C o przyjęcie do rozliczeń wodomierza mierzącego bezpowrotne zużycie wody  

7 Wniosek D o przyjęcie do rozliczeń wodomierza na ujęciu własnym  

Pracownik przyjmujący wniosek: 

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

Uwagi BOK 

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

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

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

http://www.wikopole.com.pl/

