
 

 

 

 

 

Chełm Śląski, dn. ………………….. 

ul. Techników 25 

41-403 Chełm Śląski 

tel. (32) 2256673-74 

       (32) 2257903 

godz. pracy: pn. – pt. 730-1530 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę 

 
 

ADRESAT: 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 
 

 

 

 

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 obowiązującego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wnoszę o zawarcie 

umowy. 

 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej: 

 tak    nie   inne: …………………………………………………..…………………………………………. 

 

Planowane zużycie wody: ............................... m3 miesięcznie lub Ilość osób na posesji ............................................. 

Stan wodomierza …………… m3  Nr wodomierza ……………………………  
 

 

Budynek jest:  

 zamieszkany        w budowie        działka niezabudowana                    

 

Miejsce lokalizacji wodomierza:    studzienka wod.             budynek                    

 

Oświadczam, że jestem: 

 właścicielem posesji, 

 współwłaścicielem - udział: .................................... 

 zarządcą, 

 dzierżawcą. 

  inne .............................................................................. 

W załączeniu przesyłam: 

 kserokopię aktu własności 

 odpis z księgi wieczystej, 

  inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości: 

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

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

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

 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu 

wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, w tym: wypisu z księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego 

własności nieruchomości, nr PESEL, NIP, REGON, KRS kserokopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej księgi wieczystej.  
 

 

 
 

 

 
 

 

* JEŚLI NIE DOTYCZY NIE WYPEŁNIAJ 

 ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach 

związanych z przygotowaniem umowy. 

 
Chełm Śląski         Dnia: ……………………………….. 

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

(Czytelny podpis wnioskodawcy/ów) 
 
 
 
 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy: ....................................................................................... Tel. kont. …………….....……….…..……… 

Imię i Nazwisko: .............................................................................................................. Tel. kont. …………….....……….…..……… 

Adres do korespond.: .....................................................................  Adres zamont. wodomierza: .………..…….………..……………… 

NIP: ……… -….……… - ….…… PESEL: ……..……...………... *REGON: .………….….……………*KRS …….…….……..….. 

NIP: ……… -….……… - ….…… PESEL: ……..……...………...  

 

 

 

Gminna 
Spółka Komunalna
sp. z o.o.

GSK 
C H E Ł M    Ś L Ą S K I


