
........................  (nr Odbiorcy)

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków*

Imię i nazwisko albo nazwa: ...............................................................................................................................

PESEL (przedsiębiorcy: REGON i NIP): ...........................................................................................................

Adres zamieszkania albo siedziby: ......................................................................................................................

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż ww.): ....................................................................................................

Tel kontaktowy : ..............................................................................

Adres nieruchomości:
(jeśli inny niż ww.)

Tytuł prawny: a) własność,użytkowanie wieczyste*
b) najem, dzierżawa, spółdzielcze prawo własnościowe, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 
inne.............................................................................................................................................................*
c)nieuregulowany stan prawny*

Ujęcie wody: a) podłączenie do sieci wodociągowej*
b) własne ujęcie wody*

Odprowadzanie 
ścieków:

a) podłączenie do sieci kanalizacyjnej*
b) zbiornik bezodpływowy*
c) przydomowa oczyszczalnia ścieków*

Woda 
wykorzystywana na 
cele:

a) socjalno-bytowe*
b) produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i 
farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania*
c)pozostałe*(w tym: podlewanie ogrodu, produkcja rolna)

Rodzaj ścieków: a) bytowe*
(ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych)

b) przemysłowe*
(ścieki powstałe w związku z działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową)
c) komunalne*
(ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi odprowadzane siecią kanalizacyjną)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy wynikającej  z  przedmiotowego wniosku.  Ma Pani/Pan  prawo dostępu  do  treści  tych  danych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Załączniki:
1. Protokół zdawczo-odbiorczy 
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości,  a w razie braku takiego

dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości albo
wskazanie  okoliczności  uprawdopodabniających  fakt  korzystania  z  nieruchomości  o  nieuregulowanym stanie
prawnym,

3. Do wglądu zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności  Gospodarczej  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  -  w  razie
zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą,

4. Do  wglądu  odpis  aktualny  (lub  jego  kopię)  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  -  w  przypadku  podmiotów
podlegających wpisowi do tego rejestru.

Zbąszyń, dnia .……………………..                                                                             .…………………………….
                                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
ul. Topolowa 31a
64-360 Zbąszyń
NIP 923-10-32-884, tel. 68 3846 243


