
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ                                      
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. 

  
                                                                                   

Supraśl...…................................................ 
          (dnia) 

WNIOSKODAWCA: 
 
         
 
 
 
 
 
 

Komunalny Zakład Budżetowy  
ul. Zielona 5  

      16-030  SUPRAŚL 
 

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. nr 72, poz. 747           
ze zm.) oraz § 7 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego 
Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 06 kwietnia 2006 r. 
wnoszę o zawarcie umowy. 

 
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej: 

 tak                     nie 
Planowane zużycie wody: ................... m3/miesiąc lub ilość osób na posesji ............... 
Ilość osób zatrudnionych ogółem*: ………………………………………………………… 
Ilość osób zatrudnionych w jednostce*: …………………………………………………… 
 
Ścieki z posesji odprowadzane są do: 

       bezpośrednio do miejskiej kanalizacji sanitarnej         

       zbiornika bezodpływowego – szamba. 
 
Wodomierz główny rozliczający: 

 pobór wody z sieci miejskiej /wiejskiej  

 zrzut ścieków do sieci miejskiej /wiejskiej   
numer  seryjny wodomierza……………………………………………………………… 
stan początkowy wodomierza ................................................................................. m3.  
 
Wodomierz „ogrodowy”: 
numer  seryjny wodomierza……………………………………………………………… 
stan początkowy wodomierza ................................................................................. m3.  
 
 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy*.............................................................................................. 

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

Adres nieruchomości:……………………………………………………………………………. 

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



Wodomierz główny rozliczający zrzut ścieków z własnego ujęcia wody: 
numer  seryjny wodomierza……………………………………………………………… 
stan początkowy wodomierza ................................................................................. m3.  
 
Wodomierz „ogrodowy”: 
numer  seryjny wodomierza……………………………………………………………… 
stan początkowy wodomierza ................................................................................. m3.  
 
Budynek:        

 działka niezabudowana  w budowie  zamieszkany  działalność gospodarcza   
             
Miejsce lokalizacji wodomierza:  

                   główny                                    studzienka wod.             budynek                    

                   „ogrodowy”                                   studzienka wod.             budynek                    
 
Dodatkowe informacje: ............................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
W załączeniu: 

 kserokopia aktu własności 

 odpis z księgi wieczystej, 

 inny dokument potwierdzający 
stan prawny nieruchomości: 
...................................................
...................................................
................................................... 

 projekt przyłącza wody/ 
kanalizacji 

 protokół odbioru przez KZB 
przyłącza wody kanalizacji 

 inwentaryzacja powykonawcza 
przyłącza wody /kanalizacji 

Działalność gospodarcza*: 

 wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do 

rejestru handlowego  

 decyzja w sprawie nadania numeru indentyfikacyjnego 

NIP 

 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

Oświadczam, że jestem: 

 właścicielem posesji, 

 współwłaścicielem, udział...........................................,   

 zarządcą, 

 dzierżawcą. 

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

 
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych                           
z działalnością  KZB w Supraślu. 
 
 
 
 
 -  właściwe zaznaczyć 
* dot. przedsiębiorców 

 

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

(Czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


