
 

Samorządowy Zakład Komunalny  

                                                  w Niegosławicach 

                                                                        67-312 Niegosławice, Niegosławice 55   

                                                            tel. 68 378 12 84;  e-mail: szk@niegosławice.pl 

                                                                 NIP: 924-19-02-068;  REGON: 081101732 

 

                                                                                         Niegosławice, dn.: ……….…………….2020 r.   
                                                                                                                                                                                     
 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY LUB/I ODPROWA-

DZANIA ŚCIEKÓW (KLIENCI INDYWIDUALNI) 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię właściciela/współwłaściciela  

 

Nazwisko 

Miejscowość  Ulica i nr domu/mieszkania 

 

Kod pocztowy i poczta 

 

PESEL             Telefon E-mail 

Adres korespondencyjny: 

 

1. Wnioskodawca zwraca się o zawarcie umowy na usługi** zaopatrzenia w wodę  odprowadzania 

ścieków dla nieruchomości (obiektu) położonego w miejscowości ........................................ 

przy ul........................................ nr......... nr działki....................., Nr księgi wieczystej............................... 

2. Przeznaczenie (charakter użytkowania) nieruchomości:  .............................   

3. Deklarowana ilość osób: zamieszkałych w budynku..........................,  

Liczba stałych pracowników (w przypadku budynków mieszkalno-usługowych) ...............................  

4. Miejsce lokalizacji wodomierza:  ...............................   

5. kazania budynku (potwierdzić 

protokołem zdawczo-   ciągłością stanu licznika 

6.  Czas zawarcia umowy: nieokreślony * lub określony* do .................................................................... 

7. Tytuł prawny do nieruchomości .......................................................................................................... 

8. Czas ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości: nieokreślony* lub określony* 

od ....................do..................... 

9. Oświadczam, że jestem*: 

Właścicielem nieruchomości Współwłaścicielem- udział: ………………….Dzierżawcą 

Najemcą użyczenie       ….........................................................(inne) 

10. Zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia SZK w Niegosławicach o: 

a) zmianach własnościowych nieruchomości lub o zmianach osób korzystających z lokali, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na jakość usług świadczo-

nych przez SZK, 

c) zamiarze zmiany przeznaczenia pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz główny, 



d) stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza głównego, jego osłon, niesprawności wodomierza głównego 

lub jego kradzieży, 

e) zmianie przeznaczenia pobieranej wody, 

f) zmianie ilości osób zamieszkujących/ zatrudnionych, 

g) zmianie przeznaczenia lokali mających wpływ na treść umowy, 

h) innych okoliczności mających wpływ na treść umowy. 

11. W załączeniu przedkładam następujące kserokopie (właściwe zakreślić X) :upoważnienie współwła-

ścicieli w przypadku współwłasności budynku Decyzji o nadaniu nr NIP, wypis z KW, aktu 

notarialnego, postępowania sądowego Umowy najmu/dzierżawy wypisu z rejestru gruntów 

decyzji o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości,  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wo-

domierzy na dzień przyjęcia /przekazania nieruchomości, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, 

Aktualny wypis z KRS  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub wy-

druk z systemu Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, uchwały o wyborze 

Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą glosujących  aktualne pełno-

mocnictwo do reprezentowania /zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy,  inny dokument po-

twierdzający prawo do korzystania z posesji, w tym prawo do zawierania umów i rozliczania się za me-

dia........................................................................................................................... 

 

UWAGA! ZAMIAST DOSTARCZANIA KSEROKOPII AKTUALNEGO WYPISU Z KRS I WYPISU 

Z KW WYSTARCZY WSKAZAĆ W MIEJSCU PRZEZNACZONYM NA WYPISANIE INNYCH 

DOKUMENTÓW PEŁNY NR KRS ORAZ NR KSIĘGI WIECZSTEJ. 

 

 

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

(Podpis wnioskodawcy)  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Samorządowy 

Zakład Komunalny z siedzibą w Niegosławicach 55, 67-312 Niegosławice w celu wykonywania działań 

związanych ze świadczeniem usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz do celów 

statystycznych, z zapewnieniem wglądu do tych danych i ich poprawiania. SZK w Niegosławicach 

zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119/1). 

2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.  

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

5. Wnioskodawca oświadcza, że działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli a podane dane są zgodne 

ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 
6. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z informacją konsumencką oraz z obowiązującym 

Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice oraz z 

obowiązującymi cenami . 

 

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

(Podpis wnioskodawcy)  

 


