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Adresat: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  

ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY: 
□ o zaopatrzenie w wodę       □ o odprowadzanie ścieków       □ o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

WNIOSKODAWCA / WNIOSKODAWCY 

RODZAJ WNIOSKODAWCY: 
□ prywatny / osoba fizyczna                                                   □ mała wspólnota mieszkaniowa (3 lokale i mniej)       
□ działalność gospodarcza / instytucja / stowarzyszenie       □ duża wspólnota mieszkaniowa (4 lokale i więcej) 

Tytuł prawny do nieruchomości: 
□ własność              - numer księgi wieczystej ______________________  

□ współwłasność     - numer księgi wieczystej ______________________     
□ najem        
□ dzierżawa                
□ zarządca        
□ inny _____________________                        
□ nieuregulowany stan sprawny                   

Liczba właścicieli  ___________ / Liczba zamieszkałych osób___________ 

Czas ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości: □ nieokreślony    □ określony do ___________________ 

Okres trwania umowy:   □ nieokreślony       □ określony do _____________________________ 

WNIOSKODAWCA 1 – wypełniają osoby prywatne / fizyczne 
imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta PESEL 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 

WNIOSKODAWCA 2 – wypełniają osoby prywatne / fizyczne 
imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta PESEL 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 

W przypadku większej liczby wnioskodawców należy wpisać na stronie nr 4. 

WNIOSKODAWCA  – wypełniają firmy / instytucje / stowarzyszenia / wspólnoty mieszkaniowe 
Pełna nazwa firmy / instytucji / stowarzyszenia / wspólnoty mieszkaniowej 

NIP REGON KRS 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta Kod PKD 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 
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REPREZENTANT WNIOSKODAWCY – wypełnia pełnomocnik / osoba uprawniona 
imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu 

kod pocztowy poczta 

nr telefonu adres e-mail 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY USTANOWIENIE REPREZENTANTA 

 

DANE PŁATNIKA 

□ wnioskodawca                    □ inny niż wnioskodawca*                     

*wypełniają osoby prywatne / fizyczne  
imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta 

nr telefonu adres e-mail 

*wypełniają firmy / instytucje / stowarzyszenia / wspólnoty mieszkaniowe 
pełna nazwa firmy / instytucji / stowarzyszenia / wspólnoty mieszkaniowej 

NIP REGON KRS 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta 

nr telefonu adres e-mail 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI                      □ wnioskodawca                    □ inny niż wnioskodawca*                     

*wypełniają osoby prywatne / fizyczne  
imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu 

kod pocztowy poczta 

nr telefonu adres e-mail 

*wypełniają firmy / instytucje / stowarzyszenia / wspólnoty mieszkaniowe 
pełna nazwa firmy / instytucji / stowarzyszenia / wspólnoty mieszkaniowej 

NIP REGON KRS 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu 

kod pocztowy poczta 

nr telefonu adres e-mail 
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Proszę o przesyłanie faktur łącznie z blankietami wpłat          □ TAK                     □ NIE                      

DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK 
ulica nr domu / nr lokalu nr działki 

miejscowość kod pocztowy poczta 

w przypadku nowego podłączenia warunki techniczne nr 

Powód zawarcia umowy 

□ nowe podłączenie woda                 
□ nowe podłączenie ścieki  

□ przedłużenie umowy na czas określony 
□ przedłużenie umowy na czas nieokreślony       

□ zmiana posiadacza nieruchomości                             
□ wznowienie dostawy wody     
□ wznowienie odprowadzania ścieków 

Przeznaczenie (charakter użytkowania) nieruchomości: 

□ gospodarstwo domowe      
□ lokal mieszkalny       
□ budowa      
□ inny _________________________________ 

Nieruchomość wyposażona jest w: 

□ wodomierz główny 
lokalizacja 

□ wodomierz główny innego operatora 
lokalizacja 

□ wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej  
lokalizacja 

□ wodomierz dodatkowy w budynkach wielolokalowych 
lokalizacja 

□ wodomierz zamontowany na własnym ujęciu wody 
lokalizacja 

□ norma – dla ustalenia normy wody, należy określić wyposażenie mieszkania w instalacje* 
 

Wybór* Wyposażenie mieszkania w instalacje 
Przeciętne normy zużycia wody 

dm3/mieszkańca 
- dobę 

dm3/mieszkańca - 
miesiąc 

□ 
Wodociąg bez ubikacji i łazienki /brak kanalizacji/,  pobór wody ze 
zdroju podwórzowego lub ulicznego 30 0,9 

□ Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50-60* 1,5-1,8* 

□ Wodociąg, zlew kuchenny, ubikacja, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70* 

□ 
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk 
węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) 

80-100* 2,4-3,0* 

□ 
Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do 
mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni  osiedlowej lub blokowej) 

140-160* 4,2-5,4* 

 * - wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych,   

a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych. 

Charakterystyki dotyczące poboru wody – cel zużycia wody: 

□ gospodarstwo domowe indywidualne                          □ gospodarstwo domowe zbiorowe       

□ przemysł spożywczy i farmakologiczny                       □ pozostałe  

Charakterystyki dotyczące odprowadzania ścieków: 

□ bytowe      □ przemysłowe      □ pozostałe 

OSOBA WYPEŁNIAJĄCA WNIOSEK 
imię nazwisko 

 

data podpis 
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WERYFIKACJA WNIOSKU - FS: 

Tytuł prawny do nieruchomości 
potwierdzono na podstawie: 

□ aktu notarialnego         □ wypisu z księgi wieczystej              □ umowy najmu  
□ umowy dzierżawy        □ postanowienia Sądu Rejonowego   
□ innego dokumentu____________________________ 

Tożsamość osoby potwierdzono 
na podstawie:   

□ dowodu osobistego      □ paszportu    
□ innego dokumentu ___________________________ 

OSOBA AKCEPTUJĄCA WNIOSEK 
imię nazwisko 

 

data podpis 

 

WNIOSKODAWCA 3 – wypełniają osoby prywatne / fizyczne 

imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta PESEL 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 

WNIOSKODAWCA 4 – wypełniają osoby prywatne / fizyczne 

imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta PESEL 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 

WNIOSKODAWCA 5 – wypełniają osoby prywatne / fizyczne 

imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta PESEL 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 

WNIOSKODAWCA 6 – wypełniają osoby prywatne / fizyczne 

imię nazwisko 

miejscowość ulica nr domu / nr lokalu / nr działki 

kod pocztowy poczta PESEL 

nr telefonu adres e-mail ID klienta 

 

 

 


