
Wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 

WARSZAWA,  15 LUTY 2021 R. 
(miejscowość i data) 

 
Wnioskodawca: 
 
JAN KOWALSKI                                                                                                  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2  
02-703 WARSZAWA 
(adres do korespondencji) 
 
609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 

 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  

W M.ST. WARSZAWIE  
UL. STARYNKIEWICZA 5 

02-015 WARSZAWA  
(nazwa i adres zakładu wodno-kanalizacyjnego)  

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

I. DANE INWESTORA 
 
PIOTR NOWAK 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
NOWA 3/5 00-415 WARSZAWA  
(adres do korespondencji) 
 
80121000673 
(PESEL) 
 
503 463 271 
(telefon kontaktowy) 
 
P.NOWAK@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy wypełnić, jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 
 
JAN KOWALSKI  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2 02-703 WARSZAWA 
(adres do korespondencji) 

mailto:j.kowalski@gmail.com


 
79101000873 
(PESEL) 
 
609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 

III. DANE NIERUCHOMOŚCI  

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy na świadczenie usług (wybrane podkreślić):  

 zaopatrzenia w wodę  

 odprowadzenia ścieków 

 

do/z nieruchomości położonej w WARSZAWIE  przy ul. NOWEJ 3/5  
działka ewidencyjna nr 1297/2  obręb 0010  nr Księgi Wieczystej  WA5M/00222222/8 
 
IV. CEL POBIERANIA WODY 

Woda pobierana jest na cele (wybrane podkreślić):  

 gospodarstwa domowego  

 budowy  

 przemysłu  

 handlowo-usługowe  

 inne 
 
Wskazania wodomierzy na dzień przejęcia nieruchomości:  

 wodomierz główny 463 m
3
 nr wodomierza 05TA158008 data odczytu 15 luty 2021  

 wodomierz ogrodowy 223 m
3
 nr wodomierza 032B188008 data odczytu 15 luty 2021  

W przypadku zmiany Odbiorcy Usług (kupno, sprzedaż, najem, dzierżawa itp.) bez protokołu zdawczo-
odbiorczego należy wpisać kontynuacja rozliczeń - ………………………………..…………………………………….  
 
W przypadku, gdy nieruchomość Wnioskodawcy korzysta z usług wodociągowych dostarczanych przez 
przyłącze wodociągowe, na którym brak jest wodomierza głównego lub korzysta wyłącznie z usług 
kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę, rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków będą 
dokonywane w oparciu o ustalony miesięczny ryczałt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  
 
V. DANE DOTYCHCZASOWEGO ODBIORCY USŁUG 
 

aktualny adres do korespondencji:  

……………………….…………….… 

nr telefonu: ……………………..…....  

adres e-mail: …………….….………..  

VI. ZAŁĄCZNIKI  

W załączeniu przekazuję kserokopie:  

mailto:j.kowalski@gmail.com


 wypisu z KW  

 protokołu zdawczo-odbiorczego ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości  

 aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania/zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy  

 

OŚWIADCZENIE 

Wnioskodawca oświadcza, że:  

1. Podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku  

2. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.  

3. Zobowiązuje się do podpisania z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzania ścieków w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

JAN KOWALSKI 

(podpis wnioskodawcy)  

 


