
Wniosek o zawarcie umowy  
o dostarczenie wody*, odprowadzanie ścieków*, montaż wodomierza* 

Data .......................... 

Nr ............................. 

 

Wnioskodawca (przyszły odbiorca usług)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Wniosek dotyczy posesji przy ul. ............................................... nr ......... nr geod. działki .......................... 
 
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:** 

 tak           nie .................................................................................................................................................................. 

 
Planowane zużycie wody: .................................... m3 / miesiąc,  ilość osób na posesji ........................................................ 

cel zużycia wody .................................................................................................................................................................... 

 
Ścieki z posesji odprowadzane są do:** 

  miejskiej kanalizacji sanitarnej:      bezpośrednio poprzez przyłącze będące moją własnością 

                                                            poprzez instalację* przyłącze *  innych użytkowników 

  zbiornika bezodpływowego – szamba. 

 

Stan wodomierza ......................................... w dniu ............................................................................................................. 
 
Budynek:**       

 zamieszkany               w budowie              działka niezabudowana            budynek w przebudowie 

        

Miejsce lokalizacji wodomierza:**     studzienka wodomierzowa    budynek  /piwnica/ ...............................................                

 
Dodatkowe informacje: ....................................................................................................................................................... 

 
Posiadam zawartą umowę nr ................................. z dnia .................................................................................................... 
 
W załączeniu:** 

 protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągo-
wego* kanalizacyjnego* (kopia*) 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości  
(do wglądu) oznaczenie tego dokumentu   .................... 
 
........................................................................................ 

Oświadczam, że jestem:** 

 właścicielem posesji 

 współwłaścicielem - udział: ..........................................  

 zarządcą 

 dzierżawcą 

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

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni, po uzupełnieniu 

wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania ........................................................... 

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

Dostawa wody* odprowadzanie ścieków*  rozpocznie się w ciągu 3 dni od podpisania umowy przez obie strony. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż pobór wody * odprowadza-
nie ścieków* przed zawarciem umowy skutkować będzie naliczeniem kary 
przewidzianej przepisami.  
 

                    
 
 

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

 
 
 
 

sprawdzono kompletność dokumentów  
i poprawność wypełnienia formularza 

 
 

....................................................................... 
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 
 
 
 
 

   *  -  niepotrzebne skreślić 
* *   - odpowiednie zaznaczyć 

Nazwa instytucji / firmy  .......................................................................... 

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

KRS ........................................................................................................ 

NIP.......................................................................................................... 

REGON .................................................................................................. 

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

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

tel. (w godz. 700-1500) .............................................................................  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ   

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ  
SP. Z O.O. 

UL. B. PRUSA 66 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA 

  


