
WNIOSEK O UAKTUALNIENIE / ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W 

WODĘ  I  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓW 
 

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

(miejscowość, dnia) 

WNIOSKODAWCA: 
 

         

 
 
 

 
 

 

 
 

 

ADRESAT: 

 

Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Pabianicach 
 

 

WNIOSEK Nr ........... 

     o uaktualnienie /zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.) oraz 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wnoszę o uaktualnienie/ 

zawarcie umowy dla posesji: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Posesja podłączona jest bezpośrednio do  sieci wodociągowej*: 

 tak                     nie 

Planowane zużycie wody: ................... m
3
 / miesiąc lub ilość osób na posesji ................. 

Stan początkowy wodomierza ........................ m
3
. Rozliczenie od dnia .......................... 

 

Ścieki z posesji odprowadzane są do*: 
 kanalizacji sanitarnej:                                     bezpośrednio 

                                    poprzez instalację innych użytkowników 

 zbiornika bezodpływowego – szamba. 

 

Oświadczenie o celu zużycia wody i rodzaju odprowadzanych ścieków: 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Oświadczam, że odprowadzane ścieki  zawierają / nie zawierają  substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r.            

( Dz.U. nr 229 poz.1538 ),  na wprowadzanie których do urządzeń kanalizacyjnych wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wystąpienie przez ZWiK Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Długów      

Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. 

 

                                                                                   / podpis/        ……………………… 

 

 

 

 

 

 

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

                              / imię i nazwisko lub nazwa instytucji / 

 

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

                                          / adres / 

 

………………………………………………………………….. 

                              / adres do korespondencji / 

                               

NIP/PESEL …………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………. 



Budynek*:        
 zamieszkany        w budowie             działka niezabudowana                    

Miejsce lokalizacji wodomierza*:   studzienka wod.             budynek                    
 

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

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

 

W załączeniu przedkładam* : 

 kserokopię aktu własności nr ………….. 

 odpis z księgi wieczystej nr ……………, 

 inny dokument potwierdzający stan prawny 

nieruchomości: ............................................ 

 dokument potwierdzający rodzaj prowadzonej 

działalności 

Oświadczam, że jestem*: 

 właścicielem posesji, 

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

 zarządcą, 

 dzierżawcą. 

      użytkownikiem wieczystym                   
 

Niniejszy wniosek wraz z wnioskiem o rozwiązanie umowy 
** 

z dotychczasowym odbiorcą stanowi podstawę do 

sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej 

sporządzenia dokumentów z mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku. Fakturowanie usług, świadczonych 

przez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą. 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

a) został poinformowany w sposób rzetelny i wyczerpujący o warunkach świadczenia usługi dostawy wody i/lub 

odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 

b) wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione główne obowiązki umowne, 

zgodnie z cennikiem usług zamieszczonym na stronie www.zwik.pabianice.pl, w Biurze Obsługi Klienta – 

ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice. 
 

 

 

   ………………………………..                     …………………………………………. 
(miejsce złożenia oświadczenia data)    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)                                                         

 

1.Oświadczam, że jestem współwłaścicielem - udział ……..  nieruchomości ……………………….. 

i wyrażam  zgodę na  zawarcie  umowy  o zaopatrzenie  w wodę  i  odprowadzanie  ścieków  z                

Wnioskodawcą . 

………………………………………………………………………………………………………… 
                             /czytelnie imię i nazwisko, nr dowodu osobistego , podpis/  

 2 Oświadczam, że jestem współwłaścicielem - udział ……..  nieruchomości ……………………….. 

i wyrażam  zgodę na  zawarcie  umowy  o zaopatrzenie  w wodę  i  odprowadzanie  ścieków  z                

Wnioskodawcą . 

………………………………………………………………………………………………………… 
                             /czytelnie imię i nazwisko, nr dowodu osobistego , podpis/  

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach, 

jako administratora danych osobowych w zakresie obejmującym przedstawione wyżej dane w celach 1: 

 

marketingu produktów i usług oferowanych przez ZWiK Sp. z o.o.  TAK  *    NIE   * 

 

Wnioskodawca oraz współwłaściciele mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy przetwarzania na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;. 

 

Wnioskodawca     ……………………………… 

 

Współwłaściciel    ……………………………… 

 

Współwłaściciel    ……………………………… 

 

*  odpowiednie zaznaczyć 

**  nie dotyczy nowo zawartych umów 

http://www.zwik.pabianice.pl/

