
 

 

 
 

 

DANE WNIOSKODAWCY - 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

       

……………………………………………. 
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy* 

……………………………………………. 
PESEL / REGON, KRS* 

…………………………………………….
NIP 
……………………………………………. 
Adres nieruchomości 

……………………………………………. 
Adres zamieszkania / adres do korespondencji/ adres siedziby* 

……………………………………………. 
Numer telefonu 

……………………………………………. 
Adres E-mail 

 

 

  

 

               
                Bełchatów, dnia …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD. – KAN.” Sp. z o.o. 

97-400 Bełchatów 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej

WNIOSEK 

O ZAWARCIE/ ZMIANĘ*  UMOWY NA DOSTARCZANIE  WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

 

Wnioskuję o zawarcie  umowy*/zmianę umowy* na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla 

nieruchomości …………………………………………………………………………………………… 

adres nieruchomości, numer działki oraz obręb 

1. Nieruchomość została: 

- podłączona do sieci wodociągowej nowym przyłączem □ 

- podłączona do sieci kanalizacyjnej nowym przyłączem □ 

- posiada własne ujęcie wody ( studnia głębinowa)  □ 

- zakupiona – przekazana wraz z istniejącym przyłączem wodociągowym □ 

                            kanalizacyjnym □ 

    w dniu ………………, poprzedni właściciel …………………………………………………….. 

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

                                                                           (Imię i nazwisko / Nazwa firmy*) 

 

przy stanie wskazań wodomierza głównego nr ………………..…wynoszącym ………………..m³ 
  

2. Oświadczam, że ww.  nieruchomość stanowi: 

a) moją własność*   zgodnie z dokumentem ……………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….z dnia……………..…………….  

oraz księga wieczysta numer………………………………………………………………………… 



 

 

 

b) współwłasność  o udziale* …….......% wraz z …………………………………………………...    

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

                                                                          ( Imię i nazwisko / Nazwa firmy*) 

       zgodnie z dokumentem ……………………………………………………………………..…….. 

    ……………………………………………………..…………………….z dnia…………………. 

oraz księga wieczysta numer…………………………………………………………………….. 

c) jest w moim zarządzie  na podstawie ……………….…………………………………………… 

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

d) inne podstawy władania nieruchomością ……………………………………………..………….. 

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

 Dane właścicieli  - jeśli inne niż składającego wniosek. ………………………………………. 
                                                                                                                                                   ( Imię i nazwisko/ Nazwa firmy*) 

………...……………………………….………………………………………….…………. 
 PESEL / REGON, KRS*                                                                                                                                  NIP 

……………………………………….……………………………………………….…….... 
(Adres zamieszkania / adres do korespondencji/ adres siedziby*)                                                             ( Nr telefonu) 

 

3. Woda pobierana będzie na potrzeby: 

- gospodarstwa domowego  □ 

- inne cele    □ jakie ………………………………………………………… 

4.  Przewiduję, iż z kanalizacji sanitarnej/wodociągu* w ww. lokalu/nieruchomości przyłączonej do   

 

      sieci korzystać będzie  ………….. osób. 
Załączniki: 

- dane do ustalenia rodzaju ścieków pochodzących z działalności* 

- poświadczone kserokopie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy: 

 dokumenty świadczące o prawie dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, darowizny, 

wypis z księgi wieczystej*) 

 protokół odbioru technicznego przyłączy(dotyczy nowych przyłączy)* 

 zaświadczenie o nadaniu nr NIP, nr REGON , aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców, wypis z KRS 

(dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)* 

 zgoda właściciela (w przypadku nieruchomości dzierżawionej lub najmowanej)*  

 

- upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli do zawarcia umowy 

- inne dokumenty …………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

statystycznych oraz celem podjęcia przez Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w 

Bełchatowie wszelkich niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy. (Podstawa prawna – ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, tekst jednolity Dz.U. Nr 101/2002 poz. 926)** 

 
 

                      ………..…………………………………… 
                                                     (czytelny podpis / pieczęć firmowa i podpis) 
 * niepotrzebne skreślić 

** nie dotyczy osób prawnych 


