
   Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

w Brzegu Spółka z o.o.  
ul. Wolności 15,  

49-300 Brzeg  
tel. 77 416 22 44 

Wniosek o zawarcie indywidualnych 
umów o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków z osoba 
korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym 

 
 
 
 
 
 

Data przyjęcia wniosku 

WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Właściciel/zarządca:   ……………………………..……. 
                 miejscowość, data 
Nazwa ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres …………………………………………………………………………………………. 
Wniosek o zawarcie indywidualnych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym dotyczy 
nieruchomości położonej 

 
w ………………………………. przy ul. ………………………………… nr …………. 
 
właściciel/zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych oświadcza że: 
 
1. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, które posiadają ważne 
cechy legalizacyjne i zainstalowane są zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 
przy wszystkich punktach czerpalnych  

 TAK  NIE 
2. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo 

 TAK  NIE 
3. będzie rozliczał, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a 
sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody; 

 TAK  NIE 
4. na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 wyżej cyt. ustawy, reguluje należności 
wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody; 

 TAK  NIE 
5. określił warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz 
warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami; 

 TAK  NIE 
6. istnieje możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody 
do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do 
lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie 
wody do lokalu; 

 TAK  NIE 
7. został uzgodniony sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych 
znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali. 

 TAK  NIE 
8. przed złożeniem niniejszego wniosku poinformował osoby korzystające z lokali o zasadach 
rozliczeń, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za 
dokonywane przez przedsiębiorstwo rozliczenie. 

 TAK  NIE 
 



Właściciel/zarządca zwraca się z wnioskiem o zawarcie umowy z dniem ………… na 
usługi: 
 

 zaopatrzenia w wodę  odprowadzania ścieków   
    
przy stanie wodomierza głównego ……………… nr wodomierza ……………………… z: 
1. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
2. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
3. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
4. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
5. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..………………………….………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
6.  
Nazwa ………………………………………Adres …..…………………………….………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
7.  
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
8. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
9. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
10. 
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
11.  
Nazwa ………………………………………Adres ……..…………………………………… 
przy stanie wodomierza – podlicznika ……………… nr wodomierza ………………………. 
 
Uwagi : (np. metoda rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, podział kosztów abonamentowych) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

właściciel/zarządca 
 

…………………………… 


