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Spółka z o.o. 

ul. Plac Polski 1 78-600 Wałcz 

NIP: 765-000-63-30 

tel.: 0 67 258 24 78 
fax: 0 67 258 24 79 
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WNIOSEK 

o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie ścieków*. 

 
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie 

ścieków* dla nieruchomości położonej w Wałczu przy:_________________________________________, 

działka nr: _______________________ 

 
I. DANE ODBIORCY USŁUG: 

 

Nazwisko i imię/firma/wspólnota: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania/siedziby firm/wspólnoty,: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji: _____________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________________ 

NIP: __________________________ PESEL/REGON: _____________________________ 

Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości: ____________________________________________________ 

Ilość zamieszkałych osób w nieruchomości(dotyczy osób indywidualnych): _______________ 

 

II. ZAKRES UMOWY: 

1. Dostawa wody : TAK / NIE* 

2. Odbiór ścieków: TAK / NIE* 

3. Zużycie wody na cele: 

 _______________________________________________________________________________ 
socjalno-bytowe gospodarstw domowych, pozostałe (jak np:. ogrody przydomowe, budowy oraz prowadzenie działalności) 

 
 

III. DANE ZAINSTALOWANYCH WODOMIERZY: 

1. Wodomierz: główny / domowy / ogrodowy* - miejsce montażu: _______________________________, 

nr fabryczny: ________________, średnica: Ø______, przepływ (q): _____m³/h, data legalizacji: 

____________, producent: ________________________, stan :___________m³ na dzień ___________ 

 

2. Wodomierz: główny / domowy / ogrodowy* - miejsce montażu: _______________________________, 

nr fabryczny: ________________, średnica: Ø______, przepływ (q): _____m³/h, data legalizacji: 

____________, producent: ________________________, stan :___________m³ na dzień ___________ 

 

3. Wodomierz: główny / domowy / ogrodowy* - miejsce montażu: _______________________________, 

nr fabryczny: ________________, średnica: Ø______, przepływ (q): _____m³/h, data legalizacji: 

____________, producent: ________________________, stan :___________m³ na dzień ___________ 

 

4. Wodomierz: główny / domowy / ogrodowy* - miejsce montażu: _______________________________, 

javascript:;
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nr fabryczny: ________________, średnica: Ø______, przepływ (q): _____m³/h, data legalizacji: 

____________, producent: ________________________, stan :___________m³ na dzień ___________ 

 

5. Wodomierz: główny / domowy / ogrodowy* - miejsce montażu: _______________________________, 

nr fabryczny: ________________, średnica: Ø______, przepływ (q): _____m³/h, data legalizacji: 

____________, producent: ________________________, stan :___________m³ na dzień ___________ 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu informuje, że jest administratorem zabranych danych osobowych. Dane będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku  poz. 1182), 

w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. Zebrane dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach 

przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

        czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy – odbiorca indywidualny: 

1. Wniosek o zawarcie umowy 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierza 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy – odbiorca instytucjonalny: 

1. Wniosek o zawarcie umowy 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierza 

4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS 

5. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

6. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 

 

UWAGA:  

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych 

załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy, celem uzupełnienia. 

2. Zakład Wodociągów Wodociągów Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego – 

deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku oraz zastosowaniem sankcji wynikających z USTAWY  z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 139). 

 

* niepotrzebne skreślić 


