
 

 

PROSZĘ  WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI                         

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)i oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce zatwierdzonego uchwałą  

Nr XXXI/574/2021 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 sierpnia 2021 r.ii, wnioskuję o zawarcie umowy  

od dnia …………..: 
 

 zaopatrzenie w wodę*                     odprowadzanie ścieków*                   zaopatrzenie w wodę na czas budowy* 
*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

dla nieruchomości zlokalizowanej w..............................................................przy ul. .………………..……..…….…. numer …….……….,  

 

znaczonej geodezyjnie jako działka nr ………….…..…….., obszar. …..…………, numer księgi wieczystej ................................................ 

 

Nieruchomość stanowi:  

 budynek: mieszkalny jednorodzinny  

 budynek: mieszkalny wielorodzinny/ handlowy/ usługowy/ produkcyjny  

 lokal (w budynku wielolokalowym): mieszkalny/handlowy/usługowy/gastronomiczny/produkcyjny 

 działka niezabudowana 

 inny ………………………………………………………………    

 

Oświadczam, że w stosunku do w/w nieruchomości przysługuje mi prawo*  

 

……………………………………………………………………..………………………wielkość udziału 1) ………...…………...…...... 
(własności, współwłasność małżeńska, współwłasność - udział, dzierżawy, najmu, użyczenia, użytkowania wieczystego, inne) 

 

1) Dotyczy gdy wielkość udziału wnioskodawcy we własności nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem jest mniejsza lub równa 

połowie udziałów, za wyjątkiem nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków . 

 

Jako współwłaściciel nieruchomości  objętej niniejszym wnioskiem wyrażam zgodę na zawarcie umowy o dostarczanie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków z KPWiK Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę: 

 

1. ……………………..…………*2. ……………..…..………… * 3. ………..……..…………* 4………………………….…*  
*Czytelny podpis, oznaczenie wielkości udziału w nieruchomości 

 

 

Oświadczam, że w stosunku do w/w nieruchomości nie przysługuje mi tytuł prawny do korzystania z nieruchomości*  

Korzystam/ nie korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.iii 

 (odpowiedzi udzielić tylko w przypadku braku tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości) 

*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 
 

 

1. DANE ODBIORCY USŁUG 
 

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

 

............................................................................................................................. ................................................................................................  
(adres zamieszkania / siedziby) 

 

................................................     ….…………..…………….….      ........................................................      ................................................... 
Pesel                                                               NIP                                 REGON                           KRS 

 

……………………………….…… ...........................................................………………………….……………………..…….…………… 
Dane dodatkowe (dobrowolnie):         telefon kontaktowy                     adres mail 

  
rodzaj działalności gospodarczej …………………………………………………………………..………………………………………… 

 

PKD*…………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
* wskazać przeważający przedmiot działalności 

 

Adres do doręczeń faktur i korespondencji 

 
............................................................................................................................. ........................................................................................  

(adres korespondencyjny – wypełnić w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres miejsca zamieszkania/siedziby) 
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SPRZEDAJĄCY/ ZBYWAJĄCY NIERUCHOMOŚĆ (EWENTUALNIE DOTYCHCZASOWY ODBIORCA USŁUG)  

wypełnić w przypadku np.: sprzedaży/kupna nieruchomości, zmiany najemcy, dzierżawcy 

 

 

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

 

w przypadku przyjęcia nieruchomości od poprzednika prawnego – należy dołączyć do wniosku protokół z przekazania nieruchomości 

zawierający stany wodomierzy na dzień przekazania, podpisany przez stronę zdającą i przejmującą. 

 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

zapotrzebowanie w wodę:   ……………………  m3/dobę      

 

Wykorzystanie wody na cele: 

 GOSPODARSTWA DOMOWEGO w  szczególności na cele socjalno-bytowe  

 PODLEWANIA OGRODU tj. WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ  

 

 PRZEMYSŁU 

 HANDLU 

 USŁUG 

 PRODUKCJI ROLNEJ  

 INNE ……………………………………………………………….………..….. 

*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

Rodzaj odprowadzanych ścieków:  
 bytowe- ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego 

metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,* 

 

 przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów 

atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 

transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 

kanalizacyjnymi tego zakładu,* 

 

Zapotrzebowanie:   ……………………  m3/dobę      
*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

3. W przypadku nieodprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w: 

 bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo)*                      przydomową oczyszczalnię ścieków* 
*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

4. Nieruchomość wyposażona jest we własne ujęcie wody (studnia głębinowa)    TAK*             NIE * 
*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

5. Wskazanie wodomierza na dzień złożenia wniosku 
Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. zastrzega, że zawieracie umowy nie zmienia dotychczasowych 

okoliczności technicznych, określonych w warunkach technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci.  

 

 

Nr wodomierza 

 

Stan wodomierza (m3) 

 

Data odczytu 

Lokalizacja 

(garaż, pomieszczenie gospodarcze, piwnica, 

studzienka wodomierzowa, łazienka itp.) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. Wodomierz ogrodowy 

 

nr ………………………. 
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6. Ryczałt 
W przypadku ryczałtowego rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków (brak wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu 
wodociągowym) należy podać liczbę osób, które będą korzystały z usług świadczonych przez KPWiK Sp. z o.o.: 
ilość mieszkańców ……………….           oraz wskazać wyposażenie mieszkania w instalacje: 

 wodociąg* 

 WC (toaleta)* 

 łazienka* 

 łazienka z WC (toaleta)* 

 zlew kuchenny* 

 lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)* 

 dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowi osiedlowej lub blokowej)* 
*odpowiednie zaznaczyć  

KPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania faktycznej ilości osób zamieszkujących nieruchomość. 

inne dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu (jednostka odniesienia) ……………………………………………………… 
ivKPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania faktycznej wielkości jednostki odniesienia. 

 

7. Oświadczam, że pobierana woda i/lub odprowadzane ścieki z nieruchomości: 
 nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego*   

 w całości są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego* 

 w części są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego* 
*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

8. E-faktura: 
 załączam wniosek o przesyłanie e-faktur* 

 nie załączam wniosku o przesyłanie e-faktur* 
*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 

9. W przypadku, gdy umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zostanie zawarta poza siedzibą Przedsiębiorstwa albo na odległość, 
wnoszę o rozpoczęcie dostarczania wody i wykonywania usługi polegającej na odprowadzaniu ścieków od dnia złożenia przedmiotowego wniosku albo 

niezwłocznie biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i prawne.  

 
Na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO)  informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych innych osób wskazanych we wniosku  jest: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą rejestrową przy al. Pałacowej 1, 55-040 Kobierzyce oraz biurem przy ul. Wrocławskiej 44, 55-040 Bielany Wrocławskie. 
Dane kontaktowe: tel. 71- 344-03-55, e-mail biuro@kpwik.com. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan lub inne osoby wskazane we wniosku mogą się skontaktować poprzez: adres 

email iod@kpwik.com lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Administratora: www.kpwik.com. 
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy w tym prowadzenia komunikacji z Panią/Panem lub innymi wskazanymi osobami, celem 

przekazywania istotnych informacji związanych z wykonaniem umowy, a następnie są przechowywane oraz archiwizowane przez czas wymagany 

obowiązującymi przepisami prawnymi. Podstawą przetwarzania są: umowa, uzasadniony interes administratora lub zgoda. 
Ma Pani/Pan lub inne osoby wskazane we wniosku prawo do: dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania i przenoszenia; 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w RODO; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane na podstawie zgody), przy czym cofnięcie nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; uzyskania informacji o celach przetwarzania, 

kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; usunięcia danych w przypadkach określonych RODO; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe Pani/Pana lub innych osób wskazanych we wniosku będą  przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym 

podmiotom, z którymi współpracujemy tj. podmiotom wspierającym procesy biznesowe (m.in. obsłudze IT, obsłudze prawnej, obsłudze wierzytelności, 
obsłudze pocztowej, obsłudze bankowej, podmiotom oferującym usługi: wydruku, adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, 

konfekcjonowania przesyłek). 
Dane osobowe Pani/Pana lub innych osób wskazanych we wniosku  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, 

ani nie będą transferowane poza EOG. 
Wnioskodawca oświadcza także, że dopełni obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO, w stosunku do wskazanej przez siebie osoby kontaktowej. 

 

Odbiorca Usług oświadcza, że:  

1. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli (oświadcza, że ma zdolność prawną do czynności prawnej i jest zdolny do zawarcia 

umowy o zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków). 

2. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku w Kobierzyckim Przedsiębiorstwie Wodociągów 

i Kanalizacji Sp.  z o.o. 

3. Zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

4. Zobowiązuje się do podpisania z KPWiK Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków niezwłocznie 

oraz dostarczenie do biura spółki podpisanego, jednego egzemplarza umowy. 

 

Miejscowość ………………….……., dnia................................                                     

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

   Wnioskodawcy / Pełnomocnika*v 

Wykaz załączników: 

 wypis z Księgi Wieczystej nieruchomości, 

 wypis z rejestru gruntów, 

 do okazania akt notarialny nr ………………..............., 

 do okazania umowa uprawniająca do korzystania z nieruchomości, 

 pełnomocnictwo, 

 inne dokumenty: …………………………………………………………………………………………………………………………  

mailto:biuro@kpwik.com
mailto:iod@kpwik.com
http://www.kpwik.com/
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DOKUMENTY POTRZEBNE DO  ZAWARCIA UMOWY 

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
OSOBY FIZYCZNE 

1. Dowód osobisty do okazania 

2. Dokument wskazujący tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej/umowa najmu/umowa dzierżawy itd.) do wglądu lub 

jego kopia. 

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

(nazwa, data i numer dokumentu) 

3. Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

wnioskodawcy 

 

OSOBY PRAWNE I INNE 

tj. spółki: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, jawna oraz fundacje, 

stowarzyszenia 
1. Dokument wskazujący tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej/umowa najmu/umowa dzierżawy itd.) do wglądu lub 

jego kopia 

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

(nazwa, data i numer dokumentu) 

2. Aktualny wypis z właściwego rejestru 

3. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (w przypadku braku ujawnienia nr REGON we właściwym rejestrze)  

4. Decyzja o nadaniu nr NIP (w przypadku braku ujawnienia nr NIP we właściwym rejestrze) 

5. Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze 

6. Inne …………………………………………………………………… 

 

SPÓŁKI CYWILNE  
1. Dokument wskazujący tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej/umowa najmu/umowa dzierżawy itd.) do wglądu lub jego 

kopia.  

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

(nazwa, data i numer dokumentu) 

2. Dowód osobisty do okazania 

3. Umowa spółki cywilnej 

4. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON 

5. Decyzja o nadaniu nr NIP  

6. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu CEiDG 

7. Aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej 

8. Inne  ………. ................................................................... 

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 

1. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON 

2. Decyzja o nadaniu nr NIP 

3. Uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty 

4. Uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków zarządzania budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd Wspólnoty 

5. Pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu 

zarządzania budynkiem, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd 

Wspólnoty. 

6. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowa spółki (w przypadku 

spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako 

Zarządcy Wspólnoty 

 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY KOBIERZYCE 

1. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością 

2. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON 

3. Decyzja o nadaniu nr NIP 

4. Pełnomocnictwo Wójta Gminy Kobierzyce lub akt powierzenia  

 
i Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  
z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 
ii Regulamin dostarczania wody i odprowadzani ścieków na terenie gminy Kobierzyce zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/574/2021 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 27 sierpnia 2021 r. dostępny jest na stronie:internetowej:www.kpwik.com 
iii Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może zawierać umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, która posiada 

tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzone ścieki, albo z osobą, która korzysta z 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
iv Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 

70). 
v W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Jeżeli wniosek składa przedsiębiorstwo należy 

dołączyć dokument potwierdzający, że podpisana pod wnioskiem osoba jest umocowana do działania w imieniu wnioskodawcy. 
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PROSZĘ  WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
.......................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 
........................................................................................... 

(PESEL) 

 
........................................................................................... 

 
........................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O CELU POBORU WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Mając na uwadze aktualnie obowiązującą dopłatę Gminy Kobierzyce dla wybranych grup taryfowych odbiorców 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce podjętą 

uchwałą nr XXIX/545/2021 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 maja 2021 r, oraz obowiązek nałożony na KPWiK 

Sp. z o.o. w zakresie ustalenia prawidłowej grypy taryfowej niniejsze, oświadczenie stanowi załącznik do wniosku 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

 

Niniejszym oświadczam, że w nieruchomości zlokalizowanej  w.............................................................................................................  
 

przy ul. .……………………………………………..…..…….…. numer …….……..……………….……., działka nr …………..............…..……..,  

 

dostarczona woda wykorzystywana jest/nie jest* w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego,  

w szczególności na cele socjalno-bytowe. 

 

 

Oświadczam, że w w/w nieruchomość jest/nie jest* przedmiotem dzierżawy/najmu (nieruchomość lub jej część 

jest użytkowana przez podmiot trzeci na podstawie umowy najmu lub dzierżawy) .   

 

Poniższe pola należy wypełnić w przypadku, gdy ww. nieruchomość jest przedmiotem najmu/dzierżawy: 

 

Ww. nieruchomość jest najmowana/dzierżawiona na cele: 

 mieszkalne 

 związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

 inne ………………………………………………… (proszę podać jakie) 

 
Wynajmując/dzierżawiąc przedmiotową nieruchomość działam w charakterze : 

 przedsiębiorcy, 

 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a nieruchomość wynajmowana jest w innych celach niż 

mieszkalnych osób fizycznych 

 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a nieruchomość wynajmowana jest w celach mieszkalnych 

osób fizycznych 

 

Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. 

 

W przypadku złożenia oświadczenia nieprawdziwego KPWiK Sp. z o.o.  przysługuje prawo zastosowania 

odpowiedniej taryfy opłat nieobjętej dopłatami Gminy Kobierzyce.  
 

 

 

………………………., data……………….                                                             …………………………………  
(podpis właściciela/użytkownika nieruchomości) 

*odpowiednie zaznaczyć (podkreślić) 

 


