
Wnioskodawca: Zielona Góra,  ___ - ___ - ______ r.  
imię i nazwisko / nazwa; adres:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Adresat:     „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. 

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A 

 

WNIOSEK 
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków 

zmiana korzystającego z nieruchomości 
 

Zwracam(y) się z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę*  

i/lub odprowadzanie ścieków* dla nieruchomości w Zielonej Górze: 

– adres nieruchomości: ________________________________________________________ 

– adres przyłącza: _____________________________________________________________ 

– lokalizacja wodomierza głównego (miejsce zamontowania): _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

– numer Księgi Wieczystej nieruchomości: _________________________________________ 

– tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości: ___________________________________ 

/ Wnioskodawca korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym* 

– przeznaczenie nieruchomości/lokalu: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Przeznaczenie zużycia wody:   gospodarstwo domowe*/ pozostali odbiorcy*/ zaopatrz. ppoż.* 

Zapotrzebowanie na wodę w ilości maksymalnej _______ m3 na dobę. 

Rodzaj odprowadzanych ścieków: ścieki bytowe* / ścieki przemysłowe* 

Ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 

gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 

Odprowadzanie ścieków w ilości maksymalnej _______ m3 na dobę.  

Dostawca ścieków przemysłowych wypełnia „Załącznik” do Wniosku. 

Dane Nabywcy: 

– nazwa: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

– adres: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 



– dokument / numer identyfikacyjny: PESEL* / NIP* _________________________________ 

– telefon: ________________ ; ________________  e-mail: __________________________ 

– adres do korespondencji: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

– nr rachunku bankowego: ______________________________________________________ 
(do zamieszczenia na gotowym formularzu przelewu, załączanym do faktury – NIE JEST OBOWIĄZKOWY) 

Dane Odbiorcy/Płatnika: 

– nazwa: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

– adres: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

– dokument / numer identyfikacyjny: PESEL* / NIP* _________________________________ 

 

Czas trwania umowy: od dnia  ___ - ___ - ______ r.  na czas nieokreślony* / określony*  

do dnia  ___ - ___ - ______ r. ;  dotyczy rozliczeń od dnia  ___ - ___ - ______ r.*  

 

Odczyt wodomierza głównego: ______________ m3, data odczytu:  ___ - ___ - ______ r. 

Rozliczenia wg przeciętnych norm zużycia wody w ilości ________ m3/miesiąc* 

Uwagi: _____________________________________________________________________ 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym informują, że 
jako Administrator będą przetwarzać Pani/Pana dane w celach przeprowadzenia analizy możliwości 
zawarcia oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków pomiędzy 
Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b 
RODO), w zakresie jak w Klauzuli informacyjnej RODO, stanowiącej załącznik do niniejszego Wniosku. 

       Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================  Adnotacje ZWiK Sp. z o.o.  ======================= 

Wydział Sprzedaży      Data wpływu: ___ - ___ - ______ r. 

PPU: _____________ ; ID Nab.: _______ ; IDU: _____________ ; Nr Umowy: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić         F-7051z W06/2020.03.01 
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