
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul.  gen. W. Sikorskiego 14, 

16-400 Suwałki,   

NIP 8440004199, REGON 790011345 

KRS 0000091808 

            WNIOSEK 

            o zawarcie umowy 

            o  zaopatrzenie w wodę 

            i odprowadzanie ścieków 

dla:     PRZEDSIĘBIORCA 

            USŁUGA 

            POZOSTALI 

 

Data wpływu: ........................................ 

 

 

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

    podpis pracownika przyjmującego            

tel. 87 567 60 53 lub 87 567 90 65 

e-mail biuro@pwik.suwalki.pl 
e-mail dzial.sprzedazy@pwik.suwalki.pl 

zaopatrzenie w wodę-budowa 

zaopatrzenie w wodę 

dprowadzanie ścieków 

montaż wodomierza 

Sprawdzono kompletność dokumentów     

   i poprawność wypełnienia wniosku 

NOWY ODBIORCA ZMIANA ODBIORCY  (**) odpowiednie zaznaczyć znakiem X 

                                     WNIOSEK  PROSIMY  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

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

WYPEŁNIA  WNIOSKODAWCA                                                                               miejscowość, data 

NIP       

          

REGON 

         

KRS          

          

                                                        

Nazwa .......................................................................................................................................................................................................... 

Siedziba ............................................................................................................................. ..........................................................................       

Adres do korespondencji  ...................................................................................................................................................... ...................... 

kontakt:  tel........................................................................ , e-mail ............................................................................................................                                                                    

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej przy: 

 

 ul. ......................................................................................... nr ............ ;  nr geod. działki ............................................................... 

 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci  wodociągowej:(**) 

 
  nie ......................................................................................................................... .................................................... 

Planowane zużycie wody:  od ....................   do  ....................... m³/ miesięcznie;  ilość osób na posesji   ..............................................       

woda z przeznaczeniem na cel:   bytowy(**) / budowlany(**) / przemysłowy** / inny  .......................................... ............................... 

Ścieki z posesji odprowadzane są do:(**) 

 ąicśonsałw ąjom ecądęb ezcąłyzrp zezrpop oinderśopzeb       :jenratinas ijcazilanak jeiksjeim iceis   

                           wókinwoktyżu hcynni  )**(ezcąłyzrp )**(ęjcalatsni zezrpop   

abmazs – ogewowyłpdozeb akinroibz   

Odprowadzane  ścieki będą pochodzenia:  bytowego(**) / przemysłowego(**)/ innego ............................................ ............................. 

Stan początkowy wodomierza- wskazanie  ................................. m³/ Rozliczenie od dnia ....................................................................... 

Budynek:(**)        
      enni          ywogułsu-onlakzseim     eiwodub w         akłaizd      ynlakzseim-owogułsu         azcradopsog ćśonlałaizd   

Miejsce lokalizacji wodomierza:(**)   studzienka wodomierzowa    pomieszczenie gospodarcze w budynku-piwnica                   

 

Dodatkowe informacje: ............................................................................................................................................................................ 

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

 

W załączeniu:(**) 

 Końcowy protokół odbioru technicznego przyłącza 

                      wodociągowego; kanalizacyjnego 

 Powykonawcza  inwentaryzacja geodezyjna 

 Oznaczenie dokumentu potwierdzającego stan prawny 

do nieruchomości  (lub do wglądu) 

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

 Kserokopia KRS 

 Kserokopia NIP   

 Kserokopia REGON 

 Umowa najmu/dzierżawy – kserokopia 

 Inne dokumenty....................................................... 

 

               Oświadczam, że jestem:(**) 

 Właścicielem posesji 

 Współwłaścicielem - udział: 

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

 Zarządcą 

 Dzierżawcą 

 Najemcą 

 Pełnomocnikiem 

 Inne.......................................................................... 

 

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

                

            

mailto:biuro@pwik.suwlki.pl


 

 

 

 

UWAGA: zamiast dostarczenia kserokopii dokumentu  potwierdzającego  stan   prawny   do   nieruchomości wystarczy wpisać        we 

wniosku    pełny nr Księgi Wieczystej lub nr  Aktu  Notarialnego w  miejscu wykropkowanym. 

 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni,                       po 

uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania 

 

 

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

 

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

Dostawa wody(**)/ odprowadzanie ścieków(**)  rozpocznie się w ciągu 3 dni od podpisania umowy przez obie strony. 

 

 ** - odpowiednie zaznaczyć znakiem x                           
 

 

 

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

                                                                                                                                  czytelny podpis/pieczątka wnioskodawcy 

     

       

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922. z późn.zm.) informujemy, iż administratorem Pani/ Pana danych 

osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. gen. W. Sikorskiego 14,                       

 16-400 Suwałki. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją  świadczonych przez administratora danych usług. W razie takiej konieczności dane 

mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz              

 ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.                                               


