
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW 

WNIOSKODAWCA:

Nazwisko i Imię lub nazwa: 

                                                

                                                

MIEJSCOWOŚĆ:

NAZWA ULICY  I NR 
DOMU
KOD POCZTOWY I 
NAZWA POCZTY

PEŁNOMOCNIK:

NMER PESEL 
odbiorcy/klienta:
Nr dowodu osobistego 
odbiorcy/klienta

ADRES E-MAIL

Proszę o przesyłanie faktur na podany wyżej adres poczty elektronicznej:  TAK     NIE

nr telefonu:/SMS

NIP firmy REGON

KRS

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.
nr 139 z 2015 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka (Dz. Urz.
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dn. 8 kwietnia 2013 r. poz. 2366) proszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków  z  GMINĄ Sobótka,  reprezentowaną  przez  ZAKŁAD  GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  MIESZKANIOWEJ  „ŚLĘŻA”  w
Sobótce, zgodnie z art. 6. ust. 5. 
Umowa dotyczy:
1) Dostarczania wody TAK NIE Właściwe należy zaznaczyć x

2) Odprowadzania ścieków TAK NIE
3) Na czas nieokreślony TAK NIE
4) określony  od…................... do…....................... TAK NIE
Adres miejsca lokalizacji wodomierza głównego; urządzenia pomiarowego ścieków i/lub adres obiektu (budynku) przyłączonego do sieci: 
wodociągowej (wodociągowo- kanalizacyjnej): 

Miejscowość

Ulica i nr domu

nr działki

Ścieki z posesji odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej: 
 bezpośrednio  poprzez instalację innych użytkowników  do zbiornika bezodpływowego  do przydomowej 

oczyszczalni *właściwe należy zaznaczyć X

Miejsce lokalizacji wodomierza*:  studzienka wodomierzowa  budynek  inne miejsce:       
Stan początkowy wodomierza       m3.Odczyt z dnia        
Rozliczenie od dnia       

Planowane zużycie wody:      . m3 / miesiąc

Ilość osób na 

posesji.  

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej*:     
 tak                nie

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po przedłożeniu, 
wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów. UWAGA! Wniosek nale y ż wype ni  ł ć czytelnie. Wniosek 
nieczytelny, nieprawid owo wype niony lub niekompletny (brak wymaganych za czników) b dzie zwrócony wnioskodawcył ł łą ę
celem uzupe nienia. ł
Załączniki do wniosku:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł prawny
2. Protokół przekazania stanu wodomierza
3. NIP, REGON, KRS (dotyczy podmiotów gospodarczych)
4. Oświadczenie zgodnie z art.6 ust. 6 ww. ustawy (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych)

………………………….
(Data i podpis wnioskodawcy)
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