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* niepotrzebne skreślić  

Brwinów, dnia ……………………  

……………………………………………….…………  

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

  

……………………………………………….…………  

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

   

Tel……………………………….…………………..    

PESEL………………………….…………………. 

 NIP:…………….……………………….…………… 

  

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

NA DOSTAWĘ WODY*/ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*  

z osobą prawną* / działalność gospodarczą*  
  
  

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

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

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

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

        (DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY)  

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:  

 TAK          NIE  

  

Rodzaj prowadzonej działalności na przedmiotowej posesji: ................................................................... .................  

Planowane zużycie wody: ........................................ m3/dobę  

Stan początkowy wodomierza ................................. m3 Rozliczenie 

od dnia .................................................  

Miejsce lokalizacji wodomierza:  

          

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

  

Ścieki z posesji odprowadzane są do:  

 miejskiej kanalizacji sanitarnej:*  

 bezpośrednio  

 przez instalację innych użytkowników  

 poprzez zbiornik przepływowy - szambo  

1. zbiornika bezodpływowego typu szambo *  

2. lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków z systemem rozsączającym *  

Oświadczam, że jestem:*  

 właścicielem posesji  

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

 zarządcą  

 dzierżawcą  

 

Brwinowskie Przedsiębiorstwo   

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Wilsona 46  

05-840 Brwinów     
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Załączniki:  

1. Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub rejestru handlowego.  

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.  

3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:   

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

- kopia wypisu z ksiąg wieczystych*  

- umowa Spółki Cywilnej*   

- umowa dzierżawy*  

5. Uchwała z posiedzenia Wspólnoty – dotycząca wyboru zarządu.  

  

W przypadku nie dostarczenia stosownych 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)   
  
  
  
   

 


