
Załącznik nr 10 Wytycznych do przygotowania dokumentacji projektowej ZWiK Warta  

          
…………………….…………….……………………. 

                                                                        (miejscowość, data) 

 

Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………. 
                                                                                            (imię i nazwisko / pełna nazwa firmy)                           

Adres zamieszkania / siedziby: 

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

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

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania / siedziby): 

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

Telefon: ………………………………....... e-mail: ………………………………………………………  

PESEL / NIP: ……………………………………………….. KRS: ………………………………………… 

 

I. Wniosek o zawarcie umowy 

Proszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków *) 

dla nieruchomości mieszczącej się w:  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                     (adres nieruchomości / rodzaj prowadzonej działalności) 

 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

 

- jest …………………………………………………….………………………. w/w nieruchomości; 
(właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą, 

najemcą, zarządcą, użytkownikiem, zastawnikiem, osobą mającą inne prawo 

do posiadania zależnego) – wpisać odpowiednie 

 
- działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli; 

 

- wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ZWiK GiM Warta sp. 

z o.o. na potrzeby realizacji niniejszego wniosku. 

        

      ……………………………………………….. 
                                         (czytelny podpis) 

 

II. E-BOK 

Proszę o umożliwienie rozliczeń przez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)     □ TAK        □ NIE 

 

III. Oświadczenie dotyczące otrzymywania SMS-ów 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich 

danych osobowych przez ZWiK GiM Warta sp. z o.o. w celu otrzymywania wiadomości z systemu 

powiadomień SMS funkcjonującego w Spółce. 
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Oświadczam, iż zostałem/-am *) poinformowany/-na *) o fakcie, iż przekazywanie informacji w 

formie SMS nie jest obowiązkiem Spółki, a brak otrzymania informacji w formie SMS nie wpływa w 

żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych w terminie ustawowym oraz o 

dobrowolności podania niniejszych danych, a także przysługującym prawie wglądu do 

podanych danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia. 

 

……………………………………………….. 
                                         (czytelny podpis) 

 

IV. Oświadczenie – Prawo wodne (załącznik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. dowód osobisty (do wglądu) 

2. akt notarialny / aktualny odpis z Księgi Wieczystej / aktualny wypis z rejestru gruntów lub inny dokument 

potwierdzający prawo do nieruchomości (do wglądu) 

 

Dodatkowo:  

przedsiębiorcy, inne osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną: 

1) dokumenty potwierdzające nadanie numeru: NIP, REGON  

2) aktualny wpis / zaświadczenie o aktualności wpisu / odpis lub duplikat zaświadczenia o wpisie / do 

właściwej ewidencji działalności gospodarczej, 

3) aktualny odpis z KRS. 

 

Załączniki – powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę. 
 

*) niepotrzebne skreślić        


