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Druk nr 1 

 

Ostróda, dnia .................................... r. 

 

Wnioskodawca / Pełnomocnik * 

...................................................   Adres do korespondencji 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy 

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

Ulica      Ulica 

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

Kod pocztowy / Miejscowość    Kod pocztowy / Miejscowość 

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

PESEL / NIP / REGON * 

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

Telefon kontaktowy / e-mail      

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

 

Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub* odprowadzanie ścieków dotyczącej 

nieruchomości położonej w ........................................................................................................,  przy 

ul. ..................................................... w zakresie**: □ zaopatrzenia w wodę □ odprowadzania ścieków. 

 

Na czas**:   

□ nieokreślony od dnia ...........................  □ określony od ........................... do ........................... 

Tytuł prawny do nieruchomości**: 

□ właściciel     □ współwłaściciel     □ najemca 

□ inne(np. użyczenie, użytkowanie, trwały zarząd itp.) ............................................................................ 

Ścieki z posesji odprowadzane są**: 

□ bezpośrednio do kanalizacji grawitacyjnej  

□ przepompowni przydomowej zasilanej własną energią elektryczną  

□ do zbiornika bezodpływowego – szamba   

□ inne .............................................................................. 

Przeznaczenie nieruchomości**:  

□ budynek mieszkalny         □ inne .............................................................................................. 
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Miejsce zamontowania wodomierza**: 

□ studnia wodomierzowa        □ budynek (piwnica, garaż, inne ....................................................) 

□ inne ........................................................ 

Cel użycia wody**: 

□ gospodarstwa domowe □ zakład produkcyjny    □ inne ............................................................ 

Rodzaj odprowadzanych ścieków**: 

□ bytowe       □ przemysłowe (rodzaj) ...................................................................................................... 

□ zużycie wody: ................................. m3/miesiąc □ Ilość osób na posesji: ................................... 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest**: 

□ ze zmianą właściciela nieruchomości/lokalu*   

□ z podłączeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnego 

□ ze zmianą użytkownika nieruchomości/lokalu*  

□ inne ........................................................................................................... 

Załączniki do wniosku**: 

□ dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z dostawą 

wody i odprowadzaniem ścieków ...................................................................................................... 

□ pełnomocnictwo dla osób reprezentujących   

□ protokół zdawczo-odbiorczy ...........................................................  

□ oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości 

□ inne ................................................................................................. 

 

W związku z uruchomieniem systemu informacji SMS,  ja niżej podpisany/a, wyrażam na 

podstawie art. 6 ust.1 lit b i c Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z 

dn. 27 kwietnia 2016 roku zgodę na przetwarzania moich danych w postaci numeru telefonu 

komórkowego. 

Wyrażam zgodę, żeby na podany numer telefonu były przekazywane informacje związane  

z rozliczeniami, ewentualnymi awariami, remontami sieci wod-kan.  

Jestem świadomy/a tego, że mam prawo w każdym momencie do cofnięcia powyższej zgody.   

 

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

Czytelny podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić  ** zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
 
„RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej http://www.zok.ostroda.pl/informacje/”.  

http://www.zok.ostroda.pl/informacje/

