
Kolbudy, dnia……………………… 

WNIOSEK 
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. 

 
                                                  Adres do korespondencji 

                                                                                                                

………………………………………………………………..............                        …………………………………………………………………………. 
Nazwa firmy                                                                                                                                                            Nazwa firmy     

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

Adres firmy                                                                                                                                                                 Adres firmy                                                                                                                                   

 NIP……………………………………………………………….………                        NIP …....……………………………………………..……………… 

REGON ………………………………………………………..….……                              REGON ………………...……………………………………..….……                                                                                                  
Nr telefonu …………………………………………………..….…...                             Nr telefonu ……………………...………………………..….……….                                                                                           
adres e-mail …………………………………………………..….…..                            adres e-mail……………………..……………………………………. 
 

,,REKNICA’’ sp. z o. o. 
ul. Leśna 12 

83-050 Kolbudy 
 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzenie ścieków do 
obiektu w miejscowości ………………..……………………….…..….. przy ul. …………………….………………………...… 
działka nr ………………………… 
 
Zapotrzebowanie na dostawę wody na cele:                                     Odprowadzenie ścieków na cele:          

Bytowe                                                                                                      Bytowe          

Usługowe                                                                                                  Usługowe 

Technologiczne                                                                                        Technologiczne 

Przeciwpożarowe                                                                                    Przeciwpożarowe                                                                               

Inne                                                                                                             Inne 

 

 
 
Płatności będę regulował/a  w/g  terminu określonego w fakturze. 
Do wniosku dołączam kopie następujących dokumentów: 
zaznacz odpowiednią rubrykę ,,X’’ 
 

                                                       Wpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
                                           
                                                       NR KW, Umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania                                                        
                                                       z  posesji w tym do zawierania umowy i rozliczania się za media 
 
 
 
…………………………………………………………….                                                              ……….…………………………………………………………………………………………… 
     podpis osoby przyjmującej                                                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy / wnioskodawców 
 
 
                                                                                                                                      ……..……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                       czytelny podpis osoby upoważnionej (kserokopia upoważnienia) 
 
 
[    ]         Zapoznał/a się z klauzulą.  

[   ]      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,REKNICA” Spółka z o.o. siedzibą ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy moich danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki- nr. Kw, i  adres e-mail w celu: realizacji niniejszego wniosku/zlecenia lub usługi 

Przedsiębiorstwa, w tym również po zakończeniu realizacji wniosku/zlecenia lub postępowania realizującego usługę.  

[    ]      Wyrażam zgodę /   [   ]       Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym. 

Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. Leśna 12.  

 

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

                                                                                                                                                                                 Czytelny podpis  



                                                                                      ……………………….., dnia ……………………. 

 

                                   Protokół przekazania wskazań wodomierza 

                          sprzedający nieruchomość / kupujący nieruchomość. 

 

 

 

W dniu ……………………… nastąpiło przekazanie wodomierza: 

- nr ……………………………………………..……, - średnica ………………………………..……………………………….., 

- miejsce montażu   ………………………………………………………………………………………………………………., 

- stan na dzień przekazania ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                          Przekazujący  (sprzedający nieruchomość) 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………, 

Nazwa Firmy  …………………………………………………………………………………………………………………………, 

REGON  …………………………………………………………….,  NIP  …………………………………………………………, 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Telefon  ……………………………………………………………, e-mail  ………………………………………………………, 

 

                                                                                                                        ………………………………………. 
                                                                                                                         czytelny podpis sprzedającego 

 

                                      Przejmujący  (kupujący nieruchomość) 

 

Imię i Nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………., 

Nazwa Firmy  …………………………………………………………………………………………………………………………, 

REGON  ……………………………………………………………,  NIP  …………………………………………………………., 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Telefon  …………………………………………………………..,  e-mail  ………………………………………………………, 

 

                                                                                                                       ………………………………………. 
                                                                                                                          czytelny podpis kupującego 

 

 

Zapoznać się i zaznaczyć 

[     ]   Zapoznał/a się z klauzulą.  

[     ]   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „REKNICA” Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Leśnej 12, 83-050 Kolbudy moich danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki, nr Kw. i adres e-mail w celu: realizacji niniejszego dokumentu Przedsiębiorstwa.  

[     ]    Wyrażam zgodę /  [    ]   Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym.  

Administratorem zebranych danych osobowych jest „REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. Leśna 12. 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                 

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

                                                                                                       podpis  sprzedającego                                                                             podpis kupującego 

  



…………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko / nazwa firmy) 
 

…………………………………………………… 
 (adres siedziby) 

…………………………………………………….. 
(adres do korespondencji) 

…………………………………………………… 
(telefon / e-mail) 

OŚWIADCZENIE 

OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCU 
 

1. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oznaczoną w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ………………… położonej w 

…………………………………… przy ulicy 

.……………………………………..…………….. , wynikający z: [odpowiednio zaznaczyć]  

 

                własności,     

                współwłasności [określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaściciela   – imię 

nazwisko lub  

                     nazwa, 

adres].……………………….………………………………………………………….. 

                 

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

                użytkowania wieczystego,  

                dzierżawy/najmu, 

                trwałego zarządu/zarządzanie nieruchomością wspólną, 

                inne [określenie formy prawnej np. pełnomocnictwa itp.] 

………………………….………………… 

        

2. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest: 
- Numer Księgi 

Wieczystej……………………………………………………………………………… 

- Numer Aktu notarialnego Nr…………………………………….. z dnia 

……………………………. 

- inny dokument:  

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Data objęcia we władanie w/w nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………………

………... 

4. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy 

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych poniżej. 

 

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

……………………………………….. 

                miejscowość, data                                                                                                                  czytelny podpis 

właścicieli 

 

 
Zapoznać się i zaznaczyć 
[     ]   Zapoznał/a się z klauzulą.  

[     ]   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „REKNICA” Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Leśnej 12, 83-050 Kolbudy moich danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki, nr Kw. i adres e-mail w celu: realizacji niniejszego dokumentu Przedsiębiorstwa.  

[     ]    Wyrażam zgodę /  [    ]   Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym.  

Administratorem zebranych danych osobowych jest „REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. Leśna 12. 
                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                                 

………………………………………..…………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                          czytelny podpis właścicieli 


