
S t r o n a  | 1                                                                                                                                                BOK/1 
                                         Część A – Przeznaczona dla wszystkich wnioskodawców 
 

 
 
               WNIOSEK  
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i/lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 
 
Miejscowość ……………………………………......... Data ………………………………………….. 
 
WNIOSKODAWCA – INWESTOR 
Nazwisko i Imię lub nazwa: ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefon/e-mail:….…………………………………………………………………………………………………………………… 
PESEL/NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PEŁNOMOCNIK:                  
Nazwisko i Imię lub nazwa: ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon/e-mail: ………………..……..……………………………………………………………………………………………. 
PESEL/NIP: ……………………....……………………………………………………………………………………………………. 
 
 osoba fizyczna,  osoba prawna,  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  
instytucja 
Niniejszy wniosek dotyczy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  
 
do nieruchomości położonej w miejscowości: ………………………………………………………………………………… 
 
przy ul.…………………………………….………………..………………nr domu…………………….lokalu………….............. 
 
dla ,której SĄD REJONOWY W KEPNIE PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ pod nr KZ1E/……………………….. 
1. Oświadczam, że wskazana powyżej nieruchomość: 

A.  podłączona jest do sieci wodociągowej, posiada własne ujęcie wody 
B.  podłączona jest do sieci kanalizacyjnej,  wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego 
wprowadza ścieki do przydomowej oczyszczalni ścieków   

2.  Oświadczam, że jestem:  
       A.    właścicielem, 

A.  współwłaścicielem(Proszę podać imię i nazwisko/nazwa oraz nr PESEL/NIP współwłaścicieli nieruchomości) 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

             2)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B.  najemcą, 
C.  dzierżawcą, 
D.  użytkownikiem wieczystym, 
E.  użytkownikiem, 
F.  stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany 
G.  inne:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Przeznaczenie nieruchomości:  
 

A.  budynek mieszkalny,  budynek w trakcie budowy,  
B.  budynek produkcyjny, budynek usługowy,  
C.  lokal mieszkalny,  lokal usługowy,  budynek wielolokalowy inne:……………………………….                                             

4. Informuję, że miejscem montażu wodomierza jest:  
 

A.  budynek (Piwnica* , inne ………………………………………………………………………………………….……….) 
B.  studnia wodomierzowa 
C.  OŚWIADCZAM, że nr wodomierza/y :……………………………………………………………………………… 

                                                  stan wodomierza/y : …………………………………………………………………………….. 
 

5. Informuję, że rodzaj odprowadzanych ścieków będzie miał charakter: 
 

A.  bytowy ,  
B.  przemysłowy 

6. Informuję, że woda, dostarczana z sieci wodociągowej do nieruchomości będzie 
przeznaczona:  
 

A.  do spożycia przez ludzi (gospodarstwo domowe) 
B.  do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich 
C.  do celów produkcji napojów lub artykułów spożywczych 
D.  do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych 
E.  do celów budowlanych 
F.  do celów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą  
G.  na cele inne ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Informuje, że złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest: 
 

A. ze zmianą właściciela nieruchomości 
B. ze zmianą danych Odbiorcy usług 
C. z podłączeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej* 
D. z dokonaniem odbioru przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego* 
E. z zabudową wodomierza na cele podlewania ogrodu/zieleńca* 

 
8. Posiadam następujące dokumenty: 
 

A. Warunki Techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej* o nr: ………….………………………… 
 
B. Protokół odbioru przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego* o nr…………………………………………………………. 
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9.  Informuję, że terminem podłączenia do sieci (miesiąc/rok): 
 

A. wodociągowej jest: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

B. kanalizacyjnej jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10. Załączniki do wniosku: 

A.  do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości 
B.  oświadczenie Wnioskodawcy/Odbiorcy o nieuregulowanym stanie prawnym 

nieruchomości 
C.  pełnomocnictwo dla osób reprezentujących 
D.  oświadczenie użytkownika 
E.  protokół zdawczo odbiorczy lub oświadczenie ostanie końcowym wodomierzy 
F.  inne …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność lub instytucja dołącza następujące 
dokumenty rejestrowe: 
G.  kopia nadania nr NIP i REGON 
H.  kopia odpisu z KRS*/wpisu w CIDG* 
I.  protokół zdawczo – odbiorczy lub oświadczenie o stanie końcowym wodomierzy 
J.  zdjęcia wodomierza/y  
K.  inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                         OŚWIADCZENIE   
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującym na obszarze: 
 
- Gminy Kępno*(Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2018r.) 
- Gminy Baranów* (Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 19 lutego 2019r.) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                          ……………………………………………………………….…… 
                                                                                           Data, Podpis wnioskodawcy*/ Pełnomocnika 
 
WYPEŁNIA PRACOWNIK WODOCIĄGÓW KEPIŃSKICH SP. Z O. O. 
 
 

DATA WPŁYWU NUMER NABYWCY NUMER POSESJI BOK / INNE PODPIS 
     

 
 
ADNOTACJE  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UWAGA: 
 
*niepotrzebne skreślić 
- wypełnić pismem drukowanym 
- pola opcji  zaznaczyć znakiem × lub  


