
 
WNIOSEK  

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE  W WODĘ 

I / LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA*  
 
 

PESEL       (w przypadku osoby fizycznej) 
NIP           (firma) 

 
 
 

ADRES MIEJSCOWOŚĆ  
(punktu poboru) 

 
 
 

ULICA, NUMER  
 

OSOBA FIZYCZNA  /  FIRMA*  
 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI INNY NIŻ 
WYŻEJ WYMIENIONY 

 
 
 

TELEFON KONTAKTOWY / ADRES 
E – MAIL: 
 

 

 

 

I. Oznaczenie nieruchomości przyłączonej (niepotrzebne skreślić*) 

Niniejszy wniosek dotyczy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzenie ścieków do 

nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej *  

 

 

położonej w   ……………………………………………………przy ul ……………………………………………... 

 

nr  …................,     (w przypadku braku) nr działki ………………………………………………………… 

 

 

II. Oświadczam, że wskazana powyżej nieruchomość : 

 

* *podłączona jest do sieci  wodociągowej ZWKiUK          **posiada własne ujęcie wody 

 

* *podłączona jest do sieci kanalizacyjnej ZWKiUK             **wprowadza ścieki do zbiornika  

                                                                                                            bezodpływowego lub przydomowej              

                                                                                                            oczyszczalni 

 

 



  

III. Przewidywany zakres usług: 

IV.  

1/.Przewidywane cele wykorzystania wody:           

 
 

OZNACZENIE GRUPY TARYFOWEJ  
                                                              SUMA CIĄGŁOŚCI DOSTAWY WODY 

 
 

W1 
dla gospodarstw domowych 

 
(Odbiory usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, używający 

wodę do celów realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub 

do celów rolniczych)  

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY  

 
 

Ilość osób   X    2,70   m3/m-c 

 
 

……………  m3 / m-c 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY  

 
 

Ilość osób   X    0,09    m3/d 

 
 

……………  m3 / d 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY  

 
 
Ilość osób   X   0,001   dm3/sek. 

 
 

……………   dm3/sek. 
 
 

 

 
OZNACZENIE GRUPY TARYFOWEJ 

 

 
SUMA CIĄGŁOŚCI DOSTAWY WODY  

 
 

W2 
dla przemysłu spożywczego 

 
(Odbiory usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, używający 
wodę do celów produkcji napojów i artykułów 
spożywczych, produkcji podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i 
pozostałych wyrobów farmaceutycznych) 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY 
 

 
 

……………  m3 / m-c 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY 
 

 
 

……………  m3 / d 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY 
 

 
 

……………   dm3/sek. 
 
 

 

 
OZNACZENIE GRUPY TARYFOWEJ 

 

 
SUMA CIĄGŁOŚCI DOSTAWY WODY  

 
W3 

dla pozostałych celów 
 

(Odbiory usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego, używający 
wodę do celów innych niż wymienione w 

grupach W1 i W2 
m.in. Gmina Świebodzin obciążana jest na 

podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków) 
 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY 
 

 
 

……………  m3 / m-c 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY 
 

 
 

……………  m3 / d 

 
OKREŚLENIE 
CIĄGŁOŚCI 

DOSTAWY WODY 
 

 
 

……………   dm3/sek. 
 
 

 

 

 

 

2/. Nieruchomość podłączona jest do sieci  

 



  

wodociągowej / kanalizacyjnej    

Woda    TAK     -     NIE 

ścieki     TAK      -    NIE 

 

 

 

      IV.  Oświadczenie o tytule prawnym/korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym: 

 

Oświadczam że jestem: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V.    Potwierdzenie tytułu prawnego  

 

Potwierdzam stan opisany w pkt. IV  na podstawie: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      VI . Dane poprzedniego właściciela / najemcy itp. , tel. do kontaktu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stan wodomierza/y: 

 

Wodomierz numer:    ……………………………………., stan wodomierza: ………………………………….. 

 

Wodomierz numer:    ……………………………………., stan wodomierza: ………………………………….. 

(wypełnić w przypadku większej ilości wodomierzy) 

 

      VII. Oświadczam, że nieruchomość objęta wnioskiem jest przyłączona do sieci  eksploatowanej  

przez ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie, przyłącze do nieruchomości objętej wnioskiem  

zostało wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Przyłączenia i zostało odebrane przez  

ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie w dniu …………………………………..r. 
 

          ……………………………. 

           (podpis klienta) 

 
Do wniosku dołączam: 

1.kserokopie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ( NIP, Regon, KRS, itp.); 

2.kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości; 

   (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu itp.); 

3.wypis z rejestru gruntów, umowa o zarząd, uchwała o wyborze zarządu itp.); 

4.pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy; 

5.upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli do zawarcia umowy; 

6.protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza głównego; 

7. inne  ……………………………………………………………………………………………… 

 



  

*niepotrzebne skreślić  

** odpowiednio zaznaczyć 

 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy: 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych z siedzibą w Świebodzinie,  

ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, adres e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl , tel. 48 68 382 26 23. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. 

Odbiorcy 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

Czas przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, wymaganym dla realizacji umowy o zaopatrzenie w 

wodę i / lub odprowadzenie ścieków, do czasu określonego prawem zakończenia terminu wysuwania roszczeń z tytułu umowy. 

Prawa 

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych  

Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo 

zobowiązani do ich podania , a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia. 

 

       

     Zapoznałam/em się z w/w treścią             ………………………………..  

         (podpis klienta)   

 
 
 
 
 
 

 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin 
NIP: 927-00-09-205 | REGON 970327589 

 

 
Tel.  885 802 160, 

 
 
 

sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl 

KRS 0000032476 SR Zielona Góra 
Kapitał Zakładowy 25 924 500 PLN 
 
 
Santander Bank Polska S.A.  56 1090 1593 0000 0000 5901 5463 
PKO BP S.A.                             13 1020 5402 0000 0102 0021 6184 

mailto:sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

