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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

O ZAOPATRZENIU W WODĘ  I/LUB  ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW* 
        
Opole Lubelskie, dnia …………………………………….. 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

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

Adres Zamieszkania/Siedziba Firmy ............................................................................................................. 

Kod, Miejscowość ......................................................................................................................................... 

PESEL/ NIP/KRS* .......................................................................................................................................... 

Nr telefonu ............................................................email.............................................................................. 
 

II. PRZEDMIOT UMOWY 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Opole Lubelskie wnioskuję o zawarcie umowy na*: 

 
Zaopatrzenie w wodę     Odprowadzanie ścieków 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

             

Dla nieruchomości zlokalizowanej w ……………………………………………………………………….….……..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres nieruchomości, nr działki 

Przyłącze istniejące …………………………………………………………………………………………………………………….  
Imię i Nazwisko poprzedniego właściciela 

Nowe przyłącze - ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data i numer Protokołu  odbioru technicznego przyłącza 

Nieruchomość stanowi*: 
Budynek mieszkalny jednorodzinny   Budynek mieszkalny wielolokalowy 
W budowie      Budynek handlowy/ usługowy/produkcyjny 
Lokal mieszkalny /handlowy/ usługowy/ gastronomiczny/ produkcyjny 
Działka niezabudowana      Inny ………………………………………………… 

 
Wskazania wodomierza: 
1. Nr wodomierza głównego ………………………………………... średnica ……………. stan ………………………… m3 

zlokalizowany w:  budynku mieszkalnym/ gospodarczym   studni wodomierzowej  

2. Nr wodomierza ogrodowego ……………………………………. średnica ………………stan ………………………… m3 

zlokalizowany w:  budynku mieszkalnym/ gospodarczym   studni wodomierzowej 

3. Nr wodomierza dodatkowego ………………………………….. średnica ………………stan ………………………… m3  

zlokalizowany w:  budynku mieszkalnym/ gospodarczym   studni wodomierzowej 

         
        ……………………………………………………… 

        Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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III.    OŚWIADCZENIA  
1. Oświadczam, że nieruchomość *: 

 jest podłączona do sieci wodociągowej 
 posiada własne ujęcie wody 

2. Oświadczam, że woda wykorzystywana jest na*: 
 cele socjalno-bytowe 
 cele produkcji żywności oraz farmaceutyczne  
 cele produkcyjne oraz pozostałe 

3. Oświadczam, że nieruchomość*: 
 jest podłączona do sieci kanalizacyjnej 
 posiada własny zbiornik bezodpływowy / przydomową oczyszczalnię ścieków  

4. Oświadczam, że odprowadzane ścieki  są*: 
 bytowe 
 przemysłowe 

5. Oświadczam, że w stosunku do w/w nieruchomości*: 
 posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (Wskazanie dokumentu potwierdzającego 

prawo do korzystania z nieruchomości): 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 nie posiadam  tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości  
 korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

6. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, o której mowa  w pkt. II zamieszkuje ………………….. 
osób/osoby. 

 
1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych 
osobowych, podanych powyżej, przez OPK Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim w celu realizacji 
niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji postanowień umowy. 
2. Zapoznałem/am się  z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania i przechowywania moich danych 

osobowych przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

          …………..……….……..……………………………….. 
     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenia 

Wykaz załączników*: 

 pełnomocnictwo ( w przypadku gdy osoba składająca wniosek występuje w imieniu osób trzecich) 

 zgoda współmałżonka/współwłaściciela/właściciela nieruchomości na zawarcie umowy  

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w przypadku nowych przyłączy): 

 przyłącza wodociągowego     

 przyłącza kanalizacyjnego 

  oświadczenie o celu poboru wody 

  klauzula o przetwarzaniu danych osobowych 

  inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

          

*zaznaczyć odpowiednio 

 


