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                                                   Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków GD – nowe przyłącze  

Brwinów, dnia ……………………  

……………………………………………….…………  

…………….……………………….……………….….  
                               (Wnioskodawca)   

  

……………………………………………….…………     

…………….……………………….……………….…                                          
(Adres korespondencyjny)  

   

               

  Tel……………………………….…………………..                                  

  PESEL...……….……………………….……………                                  

  

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

NA DOSTAWĘ WODY*/ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*  

z osobą fizyczną  
  
  

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody* / odprowadzanie ścieków* dla nieruchomości położonej 

w …………………............................…… przy ul………………………………….… nr………działka nr……………   

Oświadczam, że …………………...............................…….………..……………………………………………....  

         (IMIĘ I NAZWISKO)  

legitymujący/-ca się ……………………………...….......................…...…, nr seria….....................................……                              

                                                      (RODZAJ DOKUMENTU)    

wydanym  przez ……………….………..……………………….......................…………dnia .….......……………  

  

PESEL…………………....................……… zamieszkuję w ……..............……………………………………….   

                                                                                                                                                    (MIEJSCOWOŚĆ)   przy 

ul………….....................................…………………….. ...……..……, jestem:  
                                          (ADRES: ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA)  

  

 *właścicielem posesji  

 *współwłaścicielem – udział ................................  

 *zarządcą  

 *dzierżawcą  

 *użytkownikiem  

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:  

  TAK          NIE  

  

Z  przyłącza będzie korzystać ….............……osób.  Informuję, że odprowadzam ścieki do  kanalizacji  od dnia 

………......................….. od stanu wodomierza …………….**  

  

Miejsce lokalizacji wodomierza:  

    budynek,    Studzienka wodomierzowa,       Inne, jakie:…………………...........…………………     

  

  

* niepotrzebne skreślić  

** dotyczy osób rozszerzających umowę o odprowadzanie ścieków  

Brwinowskie Przedsiębiorstwo   

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Wilsona 46    

05-840 Brwinów     
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                                                   Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków GD – nowe przyłącze  

Załączniki:  

1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:   

- kserokopia aktu notarialnego (w przypadku braku księgi wieczystej w/w nieruchomości)*    

- wypisu z ksiąg wieczystych*    

- inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości*  

2. Zgoda współwłaściciela/-li na zawarcie i/lub podpisanie umowy***  

  

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników sprawa pozostaje bez biegu z równoczesnym zamknięciem 

dopływu wody.  

  

  

Uwagi do złożonego wniosku: …............................................................................................................................ .  

  

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

  

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

  
 

Oświadczenie:  
 

 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Brwinowskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz 

realizacji założeń wniosku. 

 

 

                ☐ TAK                                ☐ NIE 

 

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 

Należy pamiętać iż w przypadku braku zgody BPWiK Sp z o.o. nie będzie wstanie podjąć działań w celu rozpatrzenia oraz realizacji założeń 

wniosku. 

 

  

  

 Sprawdzono kompletność dokumentów i                    

poprawność wypełnienia wniosku:   

  

                                                                                                          

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

     (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)                                           (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

  

  
  
 

 

  
  
                                                                                                         
  
  

  

* niepotrzebne skreślić  

** dotyczy osób rozszerzających umowę o odprowadzanie ścieków 

***wypełnić w przypadku współwłasności  


