
 

Ostrów Wlkp.,…………………………. 

(prosimy pisać drukowanymi literami) 

WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Partyzancka 27 
63-400 Ostrów Wlkp. 

WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków - budynek wielolokalowy 
WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG*  

A. OSOBA FIZYCZNA/ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ*:  

B. OSOBA PRAWNA/ INNA JEDN. ORGANIZACYJNA MAJĄCA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ/ SPÓŁKA CYWILNA*: 

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY/ ODBIORCY USŁUG  A lub B* 

Wnioskuję o zawarcie umowy  o świadczenie usług w zakresie ( należy zaznaczyć właściwe ): 

dostarczania wody: 
 do spożycia przez ludzi lub na cele socjalno-bytowe 
 na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt 
     z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 
 na cele inne niż ww. tj.:_________________________________________________ 

w ilości nie mniejszej niż _______________ m3/m-c 

odprowadzania ścieków: 
 bytowych 
 przemysłowych 

w ilości nie mniejszej niż ____________ m3/m-c 

 z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie                  
zużytej 

do/z nieruchomości położonej w Ostrowie Wlkp. przy ulicy/ numer porządkowy: 

 

na czas nieoznaczony/ oznaczony do dnia *…………………………………  

imię i nazwisko / 
nazwa* 

                               

                  PESEL            

adres zamieszkania  
miejscowość                   kod   -    

ulica, numer                       lokal  

wypełnia osoba fizyczna prowadząca działalność NIP           REGON           

miejsce wykonywania 
działalności 

miejscowość                  kod   -    

ulica, numer                      lokal  

imię i nazwisko / 
nazwa* 

                               

                  PESEL            

adres zamieszkania  
miejscowość                   kod   -    

ulica, numer                       lokal  

wypełnia osoba fizyczna prowadząca działalność NIP           REGON           

miejsce wykonywania 
działalności 

miejscowość                  kod   -    

ulica, numer                      lokal  

nazwa, siedziba 
                               

                               

miejsce wykonywania 
działalności 

miejscowość                   kod   -    

ulica, numer                       lokal  

KRS*           NIP           REGON           

imię i nazwisko  
                               

                  PESEL            

adres zamieszkania  
miejscowość                   kod   -    

ulica, numer                       lokal  

                              numer  

numer działki / obręb                  nr KW: KZ1W/         /  

 do której przysługuje mi następujący tytuł prawny:                        

 na potwierdzenie czego przedkładam                           

                                     

 o nieuregulowanym stanie prawnym,                           

Oświadczam, że ww. nieruchomość :       posiada własne ujęcie wody     

 jest  zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym są 
 

 lokale mieszkalne w ilości :     lokale użytkowe w ilości :   



Jednocześnie wnioskuję o zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali w ww. budynku 
wielolokalowym, wskazanymi na liście wodomierzy lokalowych, zgodnie z wnioskami tych osób. 

   Wnioskuję , aby rozliczenia za świadczone usługi dokonywane były w oparciu o:  
 wskazania wodomierzy : 

 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 6 i 6a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.DzU2015 poz.139): 
- instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze wraz zaworami odcinającymi, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, 
- możliwy jest jednoczesny odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym z WODKAN S.A.  i osobami korzystającymi z lokali, 
- możliwe jest przerwanie dostaw wody do danego lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali i punktów czerpalnych, 
- wszystkie wodomierze w lokalach i przy punktach czerpalnych, których lista stanowi załącznik do niniejszego wniosku, są zamontowane w sposób 

prawidłowy i posiadają ważne cechy legalizacyjne, 
- zobowiązuję się do wykonywania okresowej legalizacji (okres ważności cechy legalizacyjnej aktualnie wynosi 5 lat pod warunkiem, że nie nastąpi 

uszkodzenie wodomierza lub cechy legalizacyjnej) oraz naprawy bądź wymiany wodomierzy zainstalowanych w/poza lokalami i przy punktach 
czerpalnych w przypadku ich niesprawności,  

- osoby korzystające/które będą korzystać z lokali poinformowane zostały/zostaną o konieczności zawarcia z WODKAN S.A. umowy o zaopatrzenie 
w wodę lub odprowadzanie ścieków do/z/ lokalu, o zasadach dokonywania przeze mnie rozliczeń wynikających z różnicy wskazań między  
wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych i zainstalowanych przy pozostałych punktach czerpalnych, o obowiązku 
ponoszenia opłat dodatkowych na rzecz WODKAN S.A.  wynikających z obowiązujących taryf, 

- dla osób korzystających z lokali niewskazanych na liście wodomierzy lokalowych, zobowiązuję się do występowania z wnioskami do                
WODKAN S.A. o zawarcie umowy z tymi osobami. 

 

  Wskazuję następujący adres do korespondencji ( należy wypełnić, jeżeli inny niż Wnioskodawcy) 

oraz dane kontaktowe**: 

 

 
załączniki do wniosku: 
  oświadczenie konsumenta - o zapoznaniu się z Informacją dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, 
  lista wodomierzy lokalowych oraz zamontowanych przy punktach czerpalnych, 
  skierowana przez WODKAN S.A. do osób fizycznych klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz klauzula zgody, 
  odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości/ oświadczenie nt. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z 

kopią dokumentów potwierdzających ten stan, 
  aktualne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wnioskodawcy, 
  odpisy dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy, uchwały o wyborze Zarządu Wspólnoty, umowy lub uchwały dotyczącej zarządu 

nieruchomością wspólną, 
  protokół z odczytu wskazań wodomierzy/urządzeń pomiarowych na dzień przekazania nieruchomości, 
  dane uzupełniające – załącznik wypełniany, gdy ilość danych większa niż przewidziano w druku wniosku, 
  inne:  

 
 

Oświadczam, że podane we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień ich złożenia w WODKAN S.A.  
 
 
  znakiem „X” zaznaczyć właściwe 
*    niepotrzebne skreślić 
**  dane podawane dobrowolnie 
 

 
 
 

czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

 
wypełnia pracownik Biura Obsługi Klienta WODKAN S.A.    
 

  głównego numer                        
stan 
w 
m3 

    

  dodatkowego numer                            

  ……………………….. numer                            

  lokalowych    szt., w tym: zamontowanych w lokalach    szt. i poza lokalami   szt.  (pełna lista stanowi załącznik) 

 wskazania urządzenia pomiarowego numer                 stan w m3      

imię i nazwisko                                 

miejscowość                         kod   -    

ulica, numer                             lokal  

nr telefonu           adres e-mail                     

data wpływu     -   -   
numer 

odbiorcy/płatnika 
       /        przyjmujący/

weryfikujący    


