
         WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE        ………………………………………………………………….. 
miejscowość, data 

 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

ul. Wesoła 40, 32-120 Nowe Brzesko 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY/ AKTUALIZACJĘ DANYCH W UMOWIE*  

 o zaopatrzenie w wodę  

 o odprowadzanie ścieków 

Dane Odbiorcy Usług: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię/ nazwa) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zameldowania- miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres do korespondencji- wpisać jeśli jest inny niż adres zameldowania) 

  

Pełnomocnik: (wpisać, jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości współwłaścicieli) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię lub nazwa) 

Odbiorca Usług oświadcza, że jest*: właścicielem/ współwłaścicielem / dzierżawcą/ najemcą/ użytkownikiem wieczystym/  

osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym/  

inny (jaki?) .......................................................................................................................................................................... 

na podstawie dokumentu z dnia:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
(rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, numer,  z dnia) 

Wnoszę o zawarcie umowy*:  

 na czas niekreślony 

 określony, do dnia  ………………………………… -  po tym dniu UGIM Nowe Brzesko nie świadczy usług                                                                          
 

 
PESEL:                                              (uzupełnić w przypadku os. fizycznej) 

                     

Telefon: ………………………………………………………. e-mail: …………………………………………………………………… 

Lokalizacja nieruchomości objętej wnioskiem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(adres- miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nr ewidencyjny działki) 

Rodzaj obiektu: 

 mieszkalny   handlowy   usługowy   produkcyjny    

 inny (jaki?) ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę: …………………………………………m3/doba  

Ilość osób korzystających z wody: ………………………. 

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO: 

Stan wodomierza głównego na dzień zawarcia umowy: ........................ m3 

Lokalizacja wodomierza głównego: …………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj pomieszczenia i rodzaj budynku) 

Stan wodomierza dodatkowego: ............................m3 

           



Lokalizacja włączenia do sieci wodociągowej*:  pas drogowy   na terenie nieruchomości   na innej działce 

 inna (jaka?) ………………………………………..…………………………………………………………………….……… 

Przyłącze wodociągowe przebiega przez inne działki niebędące własnością Odbiorcy Usług* :   tak              nie             

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI: 

NIP: 
 

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej na terenie nieruchomości*: 

 gospodarstwo rolne, zarejestrowane pod numerem: ……………………………………………………………..…………… 

 przemysł produktów spożywczych, (jaki?) ……………………………………………………………………………..……….. 

 przemysł papierniczy i graficzny    przemysł metalowy, żelazny 

 szpitale, kliniki, przychodnie    stacje paliw   warsztaty  

 myjnie samochodowe      handel    hotele, motele 

 gastronomia (restauracje, stołówki, bary, pizzerie itp.) (jaka?) …………………………………………………………..….. 

 inny (jaki?) ……………………………………………………………………………………………………………..……….….. 

 

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWANEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO: 

Cel zużywanej bezpowrotnie wody*: 

 podlewanie ogrodu   cele technologiczne   cele produkcyjne 

 inny (jaki?) ………………………………………………………………………………………….………………………… 

Stan podlicznika: ………………………………..m3 

Rodzaj powstających ścieków*: 

 bytowe -  powstające z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej 

 komunalne -  mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 

 przemysłowe -  powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub 

usługową 

Lokalizacja włączenia do sieci kanalizacyjnej ……………………………………………………………………………….…… 
                                                                           (np. studzienka na sieci, trójnik na sieci, granica nieruchomości, inne) 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

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

OŚWIADCZAM, ŻE*: 

 podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku 

 posiadam zgodę współwłaścicieli na zawarcie umowy  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez UGiM Nowe Brzesko na potrzeby realizacji 

niniejszego wniosku 

 odczyt wodomierza będę zgłaszać osobiście:  

w terminie:    raz na miesiąc  raz na dwa miesiące   raz na trzy miesiące 

faktury proszę przesyłać:  na wskazany adres e-mail     pocztą 

 

  

 

         ...................................................................                                                   .........................................................                               
    (data i podpis osoby przyjmujacej wniosek)                (Podpis Wnioskodawcy)  

* właściwe zakreślić 

Dokumenty załączone*: 

 dokument, z którego wynika prawo Odbiorcy usług do nieruchomości (do wglądu)  

 pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości współwłaścicieli) 

 inwentaryzacja powykonawcza przyłącza (przy nowym przyłączu) 

 protokół odbioru przyłącza (przy nowym przyłączu) 

 dokumenty rejestrowe firmy 

 inne:..................................................................................................................................................................................... 

          


