
................................  
(miejscowość, data) 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW *) 

 
WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ................................................. 

Dane adresowe ................................................................. 

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

................................................................ Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o. o. 

Dane uzupełniające ................................................................ ul. Józefa Piłsudskiego 77 

........................................................ 05-074 Halinów 

 
WNIOSEK Nr ............/............../............  

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) oraz § 7 Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków (Uchwała Nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie  
z  dnia  28  marca  2019r.  opublikowaną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego 

z 2019 r. dnia 09.04.2019r. poz.4639 oraz Uchwała Nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie 

z  dnia 30  maja  2019 r.  opublikowaną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego 

dnia 14.06.2019 r. poz. 7528) wnoszę o zawarcie umowy. 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej*:  
□ tak  □ nie    

Planowane zużycie wody: ................. m
3/mc lub ilość osób na posesji .................. 

Stan początkowy wodomierza ................... m3 . Rozliczenie od dnia .................... 
Woda wykorzystywana na cele*: □ bytowe□ usługowe □ przemysłowe 

Ścieki z posesji odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej*: 

□ bezpośrednio □ poprzez instalacje innych użytkowników  □ zbiornika bezodpływowego 

Budynek*: □ zamieszkany □ w budowie □ działka niezabudowana 

Miejsce lokalizacji wodomierza*: □ studzienka wodomierzowa  □ budynek 

Miejscowość: ................................................. ulica .................................................................  
Nr działki ............    

W załączeniu*:  Oświadczam, że jestem*: 

□ kserokopie aktu własności □ właścicielem posesji 

□ odpis z księgi wieczystej □ współwłaścicielem- udział: .......... 

□ inny dokument potwierdzający □ zarządcą  

stan nieruchomości: □ dzierżawcą  

......................................... □ .....................................   
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta 
po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, w tym załącznika 
graficznego oraz dokumentów nie dołączonych w chwili jego składania: 
..............................................., z mocą obowiązującą od dnia złożenia wniosku.  
Fakturowanie usług świadczonych przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. będzie odbywało się od dnia 
złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą usług. 
 
 

 
*) niepotrzebne skreślić  
* prawidłowe zaznaczyć 

 

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

Podpis Wnioskodawcy 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem umowy. 


