
…………………………………………………
(miejscowość/ data)

…………………………………………..

…………………………………………..
(imię i nazwisko Odbiorcy)

…………………………………………..
(adres zameldowania)

PESEL ………………………………….

P.G.K Sp. z o.o. w Opocznie
ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
tel. 44 754 76 11/ fax 44 789 06 47
e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl

WNIOSEK
O zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie

ścieków
(gospodarstwa domowe- konsumenci)

(Stosuje się wyłącznie do nieruchomości już przyłączonych do sieci wod/ kan w przypadku zmiany
Odbiorcy usług)

W oparciu o przepisy art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858

ze zmianami) wnosze/simy o zawarcie umowy o:

 zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,*

 zaopatrzenie w wodę,*

 odprowadzanie ścieków,*

do/z nieruchomości położonej w ……………………………, ul. ……………………………… nr ……,

oznaczonej jako działka nr ……, obręb ……………….. w ………………………………

Wnioskowana umowa winna być zawarta na czas: nieokreślony*/ określony, do dnia …………..

Oświadczam/y, że dla w/w nieruchomości  jest*/ nie jest* prowadzona księga wieczysta nr KW

……………………………..

Stosownie  do  przepisy  art. 6  ust  4  Ustawy  powołanej  wyżej,  oświadczam/y,  że do  w/w

nieruchomości przysługuje nam następujący tytuł prawny: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………., 

(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, inny)

na  dowód  czego  przedkładamy  do  wglądu  dokument  potwierdzający  ten  tytuł,  tj.:

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

(księga wieczysta, akt notarialny nabycia, akt własności/ umowa: najmu/ dzierżawy, inne)

1



Oświadczam/y, nadto, że:

1) wodomierz główny zamontowany jest w .....................................................................................

(podać  miejsce  w  którym  Odbiorca  usług  przygotował  podejście  do  wodomierza  głównego  np.  piwnica,  studnia

wodomierzowa, lub inne pomieszczenie)

oraz,  że  przygotowane  pomieszczenie  na  wodomierz  główny,  wskazane  wyżej,  jest

zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

2) miejscem wykonania usługi odprowadzenia ścieków jest …......................................................

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

          (podać miejsce odbioru ścieków np. pierwsza studzienka od strony budynku, granica działki, inne)

3) *woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe

w ilości ok. ...................m3 miesięcznie,

4) *ścieki  bytowe  odprowadzane  przez  Przedsiębiorstwo  z  nieruchomości   w  ilości  …....m3

miesięcznie, 

…………………………………………………
(podpis odbiorcy/ów)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA !!! Jeżeli z wnioskiem o zawarcie umowy występuje najemca, dzierżawca, użytkownik- 
tj. posiadacz zależny, z przedłożonej umowy winna wynikać zgoda właściciela nieruchomości na 
zawarcie umowy przez Odbiorcę (wnioskodawcę). 
W przypadku braku takiej zgody w treści umowy z właścicielem nieruchomości, Odbiorca 
(wnioskodawca) obowiązany jest przedłożyć odrębną zgodę właściciela nieruchomości na piśmie.
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