
Goleniów, dnia ………………..

...........................................................................
           imię, nazwisko wnioskodawcy (nazwa firmy)

...........................................................................
          miejscowość, kod pocztowy

...........................................................................
                    ulica, nr domu, mieszkania

...................................................
                 nr telefonu

................................... .................................
Regon lub Pesel                                            NIP

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW* 

(zmiana właściciela)
NR …......................

Zawracam  się z prośbą  o zawarcie umowy na dostawę wody  i  odprowadzanie 

ścieków* do nieruchomości/działki* mieszczącej się  przy ul. …………............……………...

w miejscowości …..................................., gmina …....................................., działka nr …........

Oświadczam, że  …………………………………………..legitymujący się …………………..
(imię i nazwisko)                                                     (seria i nr dowodu osobistego)   

  
wydanym przez …………………………………………..…dnia.…….……..PESEL.………… 

zamieszkuję w  ……….…………przy ul……………….........………………….………………   
(miejscowość)          (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Jestem właścicielem/współwłaścicielem* w/w obiektu.  Proszę  o  przesyłanie  korespondencji 

oraz faktur VAT na adres …………..…………………………………….......…….……………
        (adres korespondencyjny – ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość )

Z powyższego przyłącza będzie korzystać …………osób.

Będziemy pobierać wodę na następujące cele: gospodarcze, socjalno-bytowe, ogrodowe* w ilości 

…………m3 miesięcznie.

Powyższą nieruchomość/działkę* przejmuję ze stanem licznika…..…odczytanym dnia………

Przejmuję/nie przejmuję* płatności po  poprzednim  właścicielu.  Proszę o przesłanie faktury 

zamykającej do poprzedniego właściciela ……………………………………..………………..
(imię, nazwisko , adres korespondencyjny)

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

Wodociągi Zachodniopomorskie
Spółka z o.o.

ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów
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Jednocześnie  oświadczam,  iż  należności  za  dostarczanie  wody  i  odprowadzanie  ścieków* 
dokonywać będę w następujący sposób:

1. polecenie przelewu (na otrzymanych drukach dołączonych do faktury VAT)
2. z  konta  bankowego (jeśli  konto  bankowe jest  zgodne z  podanym poprzednio prosimy 

poniżej o potwierdzenie posiadanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie danych)

………………………………………………………....………………………………………
(nazwa banku)

………………………………………………………....………………………………………
(adres banku)

………………………………………………………....………………………………………
(pełny nr konta bankowego)

3. polecenie zapłaty (prosimy o wypełnienie druku i dołączenie do niniejszego wniosku)

Załączniki:
1. Ksero 1. str. aktu własności* /odpis z księgi wieczystej*/postanowienie sądu*.
2. W  przypadku  dokonania  wyboru  sposobu  regulowania  należności  zaproponowanego  w  punkcie  3  tj. 

„polecenie  zapłaty”  dołączyć  do  wniosku  wypełniony  formularz  stanowiący  druk ID-5 do  niniejszego 
wniosku.

…........................................
czytelny podpis

*niepotrzebne  skreślić,
** proszę o dokonanie wyboru sposobu płatności i wypełnienia danych w przypadku wyboru punków 2 lub 3,

WYPEŁNIA Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z  o.o.

I. Opinia techniczna …………………………………………………………………………….

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

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

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

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

pieczęć i podpis

II. Decyzja kierownika  ………………………………………………………………………...

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

pieczęć i podpis


