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Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach 

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 47; 32-400 Myślenice, Tel: 12 274 09 40 

e-mail: biuro@mzwikmyslenice.com.pl; www.mzwikmyslenice.com.pl 
DRUK NR BOK-01  

OBOWIĄZUJE OD 1.08.2021 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
(Imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
(Adres zamieszkania/siedziba firmy) 
 
________________________________________  
(PESEL)      
 
_______________________ _________________________   ___________________________________ 
(KRS)    (NIP)     (REGON) 
 
____________________________________  _______________________________________________________ 
(Numer telefonu)    (Adres e-mail) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
(Adres korespondencyjny) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej)  
 

 
Dotyczy zawarcia umowy o:   zaopatrzenie w wodę   odprowadzanie ścieków 
 
 

2. DANE PUNKTU 
 

Miejscowość: ____________________________________ ulica: _________________________________  
 
nr domu: _______________  nr lokalu: _______________ nr działki: ______________________________ 
 
 
Ilość osób zamieszkałych w w/w posesji:  __________ 
 
 
Cel i ilość wykorzystywanej wody (przyjmuje się 5m3 na 1 osobę zamieszkałą w posesji)*:  
 
 

 gospodarstwo domowe – w ilości _______m3/miesiąc   przemysł – w ilości ________m3/miesiąc  
 
 

 użyteczność publiczna – w ilości ________m3/miesiąc   handel/usługi – w ilości _____m3/miesiąc  
 
 
Rodzaj odprowadzanych ścieków (przyjmuje się 5m3 na 1 osobę zamieszkałą w posesji)*:  
 

 bytowe – w ilości ________m3/miesiąc    przemysłowe – w ilości ________m3/miesiąc  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(adnotacja MZWiK) 
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Tytuł prawny do w/w nieruchomości*:   
 

właściciel współwłaściciel użytkownik       najemca     zarządca   
 

inne: _______________________________________________________________________________ 
 

Czy w w/w nieruchomości pobierana jest woda z własnego ujęcia wody?*  TAK  NIE 

 
Załączniki do wglądu*:  
 

 wyrok sądowy   akt notarialny   wypis z księgi wieczystej nr __________ 

 umowa najmu lub dzierżawy  wypis z rejestru gruntów  zaświadczenie o nadaniu REGON 

 decyzja o nadaniu NIP   wypis z KRS   zaświadczenie o wpisie do CEIDG 

 protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza    decyzja o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości 

 inwentaryzacja powykonawcza przyłącza   pełnomocnictwo (gdy wniosek składa Pełnomocnik) 

 uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty  inne: ______________________________________ 

 

Odbiorca usług oświadcza, że: 
 

1. działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli. 
2. podane wyżej dane są zgodne ze stanami faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku. 
3. zapoznał się z informacją o ochronie i administrowaniu danych osobowych przez MZWiK Sp. z o.o.  

w Myślenicach. 
4. zobowiązuje się do podpisania z MZWiK Sp. z o. o. z Myślenicach umowy o zaopatrzenie w wodę 

i/lub odprowadzenie ścieków w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
 

 
 
_________________________________        ___________________________________________ 

Miejscowość, data      czytelny podpis Wnioskodawcy /Pełnomocnika 
 

 

 

*właściwe zaznaczyć „X” 
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