
  
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

-dot. podmiotów prawnych 

 

 

 

 

  

 

 

……………………………… 
(miejscowość, dnia)  

 

WNIOSKODAWCA: 

 

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy  ……………………………………..……………………... 

 

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

 

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

 

        BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI  

I OCZYSZCZALNIA S.A. 

ul. Żołnierzy II AWP 20 

59-920 Bogatynia 

 

WNIOSEK Nr ……../……../…….. 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

dotyczy nieruchomości nr …………… przy ul. …………………….. w …………………... 

 
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 z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 12 ust 1 Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006r. Nr 61 

poz. 973) wnosimy o zawarcie umowy. 

 

Nieruchomość podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej: 

 TAK     NIE 

Planowane zużycie wody: ……………… m3/m-c lub ilość osób na posesji …………….… 

Stan początkowy wodomierza ………………… m3. Rozliczenie od dnia ………………… 

Cel poboru wody…………………………………………………………………………….. 

 

Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych:  

 bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych 

 poprzez instalacje innych użytkowników 

 budynek nie podłączony do urządzeń kanalizacyjnych – zbiornik bezodpływowy 

 inny sposób odprowadzania ścieków (podać jaki)………………………………. 

..…………………………………………………………………………………….. 

 

Budynek: 

 zamieszkany     w budowie   działka niezabudowana 

 usługowy      inny (podać jaki)……………………………………. 



 

Miejsce lokalizacji wodomierza: 

 studzienka wodomierzowa     budynek 

 

Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………… 

 

...………………………………………………………………………………………………… 
Ponadto wnioskodawca Oświadcza, że jest: 

właścicielem posesji współwłaścicielem nieruchomości – udział: ……….…… 

Współwłaściciel nieruchomości dodatkowo  oświadcza, że jako 

wnioskodawca posiada umocowanie do zawarcia  niniejszej 

umowy. 

zarządcą posesji dzierżawcą posesji 

najemcą posesji stan prawny nieuregulowany 

inne: ……………………………………………………………………………. 

W załączeniu przedkładam kserokopię:  

 wypisu z Księgi Wieczystej, lub  aktu własności z zamazaniem danych innych niż mowa we wniosku 

w przypadku braku przedłożenia wypisu z Księgi Wieczystej, 

 innego dokumentu potwierdzającego 

prawo do nieruchomości - 

…………………… 

 w przypadku, gdy stan prawny nieruchomości jest 

nieuregulowany wnioskodawca nie jest zobowiązany do 

przedkładania załączników, 

 decyzji o nadaniu lub zmianie adresu 

nieruchomości, 

 aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania (zawarcia 

umowy w imieniu wnioskodawcy), 

 protokół zdawczo –odbiorczy na dzień przejęcia nieruchomości 

   zaświadczenie o nadaniu numeru NIP  

   zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 

    odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej 

Przedłożenie w/w dokumentów następuje w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy 

     

 
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta 

po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów. Fakturowanie usług, 

świadczonych przez BWiO S.A., będzie się odbywało od dnia określonego we wniosku lub od daty 

uzgodnionej z odbiorcą. 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

1. Wniosek wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Wniosek nieprawidłowo, nieczytelnie 

wypełniony lub/i wniosek  niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwracany 

Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 
 

 

* Niezbędne zakreślić 

 


