
 
 

                                                                                                                       BOK-01-ZU 
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków  

 

 

*niepotrzebne skreślić 
**załączyć jeżeli jest wymagany 
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie, oraz kompletnie co do treści informacji w nim zawartych. Spółka nie ponosi 
odpowiedzialności za uchybienia w tym zakresie. 

 

 
Numer wniosku:  
Wypełnia ZWiK Sp. z o.o.                                                                      Racibórz, dn. …………… 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY* I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* 

 
 

Wnioskodawca 
 

Nazwisko i Imię lub nazwa 
 

PESEL/NIP*                                                          Seria i Numer dowodu osobistego 
 

Telefon kontaktowy                                                                                e-mail 

Adres nieruchomości, do której świadczona jest usługa 
 
ul.                                                                                 nr                       kod pocztowy:                            miejscowość:   
 
Tytuł prawny do nieruchomości: (postawić znak x) 

 prawo własności  umowa najmu  dzierżawa  nieuregulowany stan prawny  inne (określić) – 

 
Numer Księgi Wieczystej –  
 

Woda dostarczana będzie na potrzeby: (postawić znak x) 

 domu jednorodzinnego  lokalu mieszkalnego  działki budowlanej  inne (określić) – 

Miejsce zabudowania wodomierza / odbioru ścieków z nieruchomości* 
Wodomierz                                                                                             Odbiór ścieków 
 
 

 

Ilość osób zameldowanych na nieruchomości (docelowo):                     osób 

Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli jest inny niż nieruchomości) 

 
ul.                                                                                 nr                        kod pocztowy:                         miejscowość: 

 

 

ŚCIEKI  
Wypełnić w przypadku prowadzenia działalności, w której odprowadzane ścieki są inne niż bytowe lub wymagające operatu wodno-prawnego 
(stacje benzynowe, myjnie, punkty gastronomiczne, zakłady produkcyjne itp.) 

Rodzaj prowadzonej działalności: 
 
 
 
 

Charakterystyka wykorzystywanych substancji i odprowadzanych ścieków innych niż bytowe: 
Można załączyć stosowny dokument np. karty charakterystyk 

 
 
 
 

Operat wodno-prawny**:  Oświadczam           Wymagany / Nie wymagany* 



*niepotrzebne skreślić 
**załączyć jeżeli jest wymagany 
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony 
wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

ZWiK Sp. z o.o. informuje, że 

1. Administratorem danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz. Dane 
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002.101.926 z 
póź. zm.) w celu realizacji usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. 

2. Dana będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach. 

3. Osoba, których dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. 

Oświadczenie wnioskującego: 

1. Wszystkie powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu z siedzibą 

przy ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz (ZWiK Sp. z o.o.) w celu związanych z zawartą umową i w celach prowadzenia badania 
opinii publicznej,  

3. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przedstawiania mi informacji dot. usługi realizowanej przez ZWiK Sp. z o.o. 
4. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych 

oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem usługi przez ZWiK Sp. o.o. na podany przeze mnie adres poczty 
elektronicznej lub numeru telefonu. 

5. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na składanie propozycji zmian umowy i zawarcia umowy przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej przez ZWiK Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu. 

6. Zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. 2002.101.926 z póź. zm.) uprawnieniach, w tym między innymi o prawie dostępu do treści moich 
danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. 

7. Oświadczam również, że podałam/em moje dane osobowe dobrowolnie. 
8. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Racibórz/Gminy 

Kornowac*. 
9. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* własnego ujęcia wody, oraz posiadam/nie posiadam* zainstalowane urządzenie 

pomiarowe/wodomierz* w miejscu ustalonym z ZWiK Sp. z o.o. 

Czytelny podpis wnioskującego _________________________________________ 
Termin realizacji wniosku: 7 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  

Informacja do wniosku: 

Kompletny wniosek należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 8 w Raciborzu. 
Z wnioskiem należy złożyć, w zależności od rodzaju podanych danych: 

1. Odpis z księgi wieczystej własności nieruchomości, umowę najmu lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości jedynie do wglądu. 

2. Decyzję nadania numeru NIP. 
3. Wypis z KRS lub Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 
4. Umowę spółki 
5. Protokół zdawczo-odbiorczy punktu dostawy wody w przypadku przejęcia istniejącego punktu 
6. Operat wodno-prawny** 
7. Protokół odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w przypadku nowej zabudowy. 

Do wniosku zostanie sporządzona tzw. Karta Wniosku, na której zostaną naniesione dodatkowe informacje uzyskane z  
załączników, a potrzebne do właściwej realizacji umowy. Informacje te nie podlegają ochronie danych osobowych. 
 

Jestem zainteresowany usługą e-faktury, tj. przesyłania mi rozliczeń w formie elektronicznej:   TAK     NIE  

Jestem zainteresowany usługą polecenia zapłaty tj. stałego zlecenie bankowe obciążania rachunku:   TAK      NIE  

Podpis  _________________________________________ 
 

 


