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         Pniewy, dnia …………….. 
 

 
 

 
 

  

                                             62-045 Pniewy 

 

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

Nazwa 

 

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

Adres siedziby 

 

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

Adres do korespondencji 

 

…………………………………………. 

 NIP  

 

…………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego 

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ 

I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI 

 

dotyczy nieruchomości położonej w ……………………………………………………………………… 

przy ul .................................................................................................................. nr ...............................  

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy z dniem .......................................  na usługi**: 

 □  zaopatrzenia w wodę  □ odprowadzenia ścieków 

 □  wodomierz ogrodowy    

 
 przy stanie wodomierzy: głównego ………………………….  m³ nr wodomierza ………………………………  

 ogrodowego ……………………...   m ³ nr wodomierza ……………………………… 
 

Dane dotychczasowego Odbiorcy Usług ...............................................................................................  

aktualny adres do 
korespondencji
 ......................................................................................................................................................................  

 W załączeniu przekazuje kserokopie*:  

□ wypisu z KW   

□ umowy najmu/dzierżawy*     

□ postępowania sądowego  

  
 

Wniosek o zawarcie umowy o 
zaopatrzenie w wodę i/lub 
odprowadzanie ścieków –  
odbiorcy instytucjonalni 

 

Data wpływu wniosku: 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne  

Sp. z o.o. w Pniewach 

ul. Wspólna 6 
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□ wypisu z rejestru gruntów  

□ decyzji o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości   

□ aktu notarialnego  

□ protokołu zdawczo-odbiorczego ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości  

□ decyzji o nadaniu nr NIP      

□ zaświadczenia o nadaniu nr REGON 

□ aktualnego wypisu z KRS  

□ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej  

□ uchwały o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących  

□ aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania/zawarcia umowy* w imieniu Wnioskodawcy  

□ inne dokumenty …………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………  
Odpowiednie zaznaczyć * 

         

        …………………………………….  

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

DOTYCZY OSOB FIZYCZNYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

Oświadczam, że w nieruchomości przy 
ul ........................................................................................................ w
 ...........................................................................................................  
 

□  mieszkam  

□  mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą  

□  prowadzę działalność gospodarczą 
 

 
 Powyższe informacje są niezbędne w celu prawidłowego zawarcia 
umowy. W przypadku, gdy woda zużywana jest nie tylko na cele 
związane z działalnością – umowa będzie zawarta z właścicielem 
nieruchomości, bez uwzględnienia w wystawianych fakturach 
prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

        ……………………………….. 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Pniewach informuje , że:  
1. Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 101/2002 poz. 926 z późn. zmianami) w celu realizacji niniejszego wniosku.  
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach.  
3. Osoba, której dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.  
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  
  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Pniewskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne  Spółka z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Wspólnej 6 w celu archiwizacji niniejszego 
wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych 
osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji gdy są niekompletne, 
nieaktualne lub nieprawdziwe.  
 

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

(podpis / podpis i pieczęć Firmy) 

 

 


