
                                                                                         Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych               

                                                                                            „EKOWOD” Sp. z o. o.   

                                                                                              ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 
        
WNIOSEK NA ZAWARCIE UMOWY NA: 

1. dostawę wody - TAK/NIE*  2. odbiór ścieków - TAK/NIE* 
do nieruchomości w miejscowości: 
................................................................................................................................ ..............................................................
      (adres) 
●  budynek  wielolokalowy - TAK/NIE* 
Miejsce zainstalowania wodomierza: ............................................................................................... ........................ 
     (np. studnia wodomierzowa/ budynek gospodarczy/ budynek mieszkalny) 
Dane Odbiorcy usług 

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy.......................................................................................................................... 
2. Adres:.................................................................................................................................................................... 
3. Adres korespondencyjny: .................................................................................................................................... 
4. NIP**    REGON**   KRS** 

 ........................................  ..........................................  ........................................ 
5. PESEL ................................................................................................... 
6. Telefon ................................................................................................... 

Dane właściciela nieruchomości (wypełnić tylko w przypadku, kiedy odbiorca usług nie jest właścicielem nieruchomości) 
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy ........................................................................................................................ 
2. Adres: .................................................................................................................................................................. 
3. Adres korespondencyjny: ................................................................................................................................... 
4. NIP**    REGON**   KRS** 

 ........................................... ........................................  ......................................... 
5. PESEL ................................................................................................ 
6. telefon ................................................................................................. 

 
●  Oświadczenia, wymagane dokumenty i zakres świadczonych usług 

 
Odbiorca oświadcza, że jest: 
właścicielem  - TAK/NIE* współwłaścicielem - TAK/NIE* 
dzierżawcą/najemcą - TAK/NIE*   
inne:................................................................................................................................................................. 
Rodzaj prowadzonej działalności** ........................................................................................... ....................  
     (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą) 
Cel zużycia wody*: 

●Bytowy  - TAK/NIE*  Przemysłowy - TAK/NIE* 

 

Rodzaj ścieków odprowadzanych do kanalizacji*: 

●Bytowe  - TAK/NIE*  Komunalne - TAK/NIE* 
●Przemysłowe - TAK/NIE* 

 

Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków: 

●według wskazań wodomierza głównego (ilość ścieków równa ilości pobranej wody z sieci)   - TAK/NIE* 
●według wskazań urządzenia pomiarowego        - TAK/NIE* 
●według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej 

wody ustalonej na podstawie dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej  - TAK/NIE* 

Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków przy zaopatrzeniu w wodę z ujęcia własnego*  

●wg wskazań wodomierza dodatkowego dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia - TAK/NIE* 
●wg wskazań urządzenia pomiarowego        - TAK/NIE* 

Nr wodomierza/urządzenia pomiarowego*  - .....................................    
średnica      - ..................................... 
stan wodomierza/urządzenia pomiarowego*  - .....................................      
data odczytu   - .........../........./............... 

Sposób rozliczania bezpowrotnie zużytej wody* 
Koszty montażu (zgodnie z warunkami technicznymi montażu wodomierza dodatkowego określonymi przez Zakład), utrzymania                     

i legalizacji wodomierza służącego do wskazania ilości bezpowrotnie zużytej wody ponosi Odbiorca  (odpłatne plombowanie). 

 

 



Miejsce zainstalowania wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie pobraną:  ................................................................ 
Rozliczanie ilości w oparciu o: 
 

● wodomierz dodatkowy (podlicznik) - TAK/NIE*            ● wodomierz dodatkowy (niezależny)  - TAK/NIE* 

 

Nr wodomierza  dodatkowego - ....................................... 
Stan wodomierza dodatkowego  - ....................................... 
stan wodomierza głównego  -  ......................................   
data odczytu    -  ..... - ...... - .............................. 
Odczyt wodomierza dodatkowego musi być dokonany przy jednoczesnym odczycie wodomierza głównego. 

 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy: 

1. Odpis z księgi wieczystej…………………………………………………………..… - TAK/NIE* 
  (lub inny dokument stwierdzający prawo odbiorcy usług do nieruchomości – wpisać jaki) 
2. Inny tytuł prawny: .......................................................................................................  - TAK/NIE*

    (np.: umowa najmu, dzierżawy ,itp.) 
3. Zgoda właściciela obiektu na zawarcie umowy      - TAK/NIE* 
                 (w przypadku, gdy wnioskujący nie jest  właścicielem obiektu) 
4. Pełnomocnictwo  (jeżeli umowę zawiera pełnomocnik właściciela)     - TAK/NIE* 
5. Odpis z właściwego rejestru/wypis z ewidencji działalności gospodarczej**  - TAK/NIE* 
6. NIP**          - TAK/NIE* 
7. REGON**          - TAK/NIE* 
8. Protokół  zdawczo-odbiorczy  (obowiązkowy w przypadku zmiany właściciela obiektu)  - TAK/NIE* 
9. Zobowiązanie do udostępnienia Lokatorom zatwierdzonego przez Radę Gminy     

Regulaminu Zakładu na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.      

 (dot. osoby reprezentującej budynek wielolokalowy)       - TAK/NIE* 
10. Zobowiązanie do udostępniania Lokatorom zapisów umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub   

odprowadzanie ścieków do budynku wielolokalowego.  (dot. osoby reprezentującej budynek wielolokalowy)- TAK/NIE* 
11. Inne załączone dokumenty: ................................................................... ....................... 

 
Odbiorca usług oświadcza, że: 

●zapoznał się z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązującą taryfą                              

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuje do wiadomości i stosowania, 
●podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym  na dzień złożenia wniosku. 
 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) informujemy , iż Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą                                 
w Namysłowie (46-100), ul. Mariańska 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego 

wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom,  

 okolicznościach przewidzianych  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (ul. Mariańska 2, 
46-100 Namysłów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 

33145, NIP: 752-13-28-416 , REGON: 531 622 986) moich danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                

o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. 2016 poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania 
moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wymienionym celu. Oświadczam,                                

że zapoznałem(łam) się z powyższą informacją. 
      

 

                                                    

 ………………………………                                                ……................................................................................. 
   Data przyjęcia  wniosku                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika* 
 
Umowę wpisano do ewidencji Działu Sprzedaży pod numerem …………........................................................ 

Data wpisania umowy …………….……………………. 

Podpis pracownika ………………………………….. 

 

*  niepotrzebne skreślić  
** dotyczy podmiotu gospodarczego 


