
Kalwaria Zebrzydowska dn...................................................

       Miejski Zakład 
   Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

        ul. Podlesie 30 
              34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

W N I O S E K 
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW * 

Wnioskodawca ( Strona umowy):

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

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

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

Adres zamieszkania/ siedziby firmy:

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

Kod pocztowy,miejscowość :

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

Telefon kontaktowy:

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

PESEL/NIP/Regon: 

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

Adres do korespondencji: 
                          ...............................................................................................................................

Dotyczy (postawić znak x ): 
  Osoba fizyczna- gospodarstwo domowe 
  Osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, instytucja* - odbiorca pozostały

Wnioskuję o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* dla:

nieruchomości położonej w .............................................................................................................................................

ul. ......................................................................nr domu/lokalu..................................nr działki ....................................

Miejsce lokalizacji wodomierza (postawić znak x) :

 studzienka wodomierzowa      budynek - określić pomieszczenie..................................................

Wnioskowany okres  odczytów i rozliczeń (dot. odbiorców pozostałych)  :

                    jednomiesięczny                    dwumiesięczny
    

 Jako Wnioskodawca oświadczam, że   (zaznaczyć właściwe - postawić znak x)  :  

1. Posiadam następujący tytuł prawny do ww. nieruchomości:

 własności
 współwłasności
 najmu
 dzierżawy
 użytkowania wieczystego
 trwałego zarządu
 inne (np.pełnomocnictwo itp.) .............................................................................
 korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2. Działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli

3. Dostarczona woda przeznaczona będzie na cele:

 gospodarstwa domowego              pozostałe  ..........................................................................

*niepotrzebne skreślić 



4. Nieruchomość podłączona jest do:

 sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizycyjnego
 studni (ujęcie własne)

5. Ścieki z posesji odprowadzane są do:

 zbiornika bezodpływowego
 przydomowej oczyszczalni ścieków 
 osadnika przepływowego do kanalizacji MZWiK Sp. z o.o.
 bezpośrednio do kanalizacji MZWiK Sp. z o.o. 

6. Rodzaj odprowadzanych ścieków :

 gospodarstwa domowego
 pozostałych odbiorców

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii  
Zebrzydowskiej na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

.......................................................
     (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

W przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji,  właściwą formą prowadzonej 
księgowości jest:        
                           księga handlowa  inna

Załączniki: 

1. Dokument ( lub jego kopię) potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np.wypis z aktu notarialnego, 
umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, decyzja naliczenia podatku od nieruchomości, oświadczenie, inne*) 

Do zawarcia umowy na cele związane z działalnością gospodarczą osoba prawna lub instytucja dodatkowo dołącza następujące 
dokumenty  rejestrowe:

2. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru  NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 

3. Odpis aktualny (lub jego kopię) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego 
rejestru.

UWAGA:
 Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak  
 wymaganych załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

Wypełnia pracownik MZWiK :

Kod płatnika :............................................       Nr punktu poboru : .................................................................

Uwagi: .........................................................................................................................................................

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

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

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

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

*niepotrzebne skreślić 


