
 

  
 

 
 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Targu sp. z o.o. 

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

 

Data wpływu 

 

Wzorzec z dnia 31.07.2021 r. 

Nowy Targ, dnia……………………………….. 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ Z MIEJSKIEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ: 

 
 
 

Klient: 

 
 

   -     
 

WNIOSKODAWCA: DANE PEŁNOMOCNIKA: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy 
 

 
 
 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy 
 
 
 
 

Adres zamieszkania/Siedziba 
 
 
 

Adres zamieszkania/Siedziba 
 
 
 

PESEL/NIP/REGON PESEL/NIP/REGON 

Telefon kontaktowy 
 
 

Telefon kontaktowy 
 
 

 

Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej i/lub 
odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci dla nieruchomości położonej  
 

w Nowym Targu przy ulicy …………………………………………………………………. nr……………………………… 
 

działka ewid. nr ……………………………………….….……….…………………………………..…………………………. 

dokumentacja techniczna nr …………………………………………………………… z dnia ..………………………….. 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości : tak nie 

KW nr ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne (w przypadku braku KW) ……………………………………………………………………….…………………………………… 

Przeznaczenie wody na cele:   bytowe/ inne*  

Posiadane źródła wody: 

 

zasilanie wodą miejską  

   opomiarowane 
TAK / NIE* 

 

inne (studnia, sieć prywatna) TAK / NIE* 
 

Rodzaj ścieków:  bytowe / komunalne / przemysłowe / przemysłowe zaw. chrom (garbarskie)* 

Sposób odprowadzania ścieków: 
kanalizacja sanitarna miejska 

zbiornik szczelny (szambo) 
 

Ilość korzystających (stałych i czasowo przebywających) mieszkańców ………………………..……………………… 
 

Zakład / branża ………………………………..………………ilość pracowników …………………………….….………… 

Posiadam podczyszczalnię ścieków    tak  nie 

1. Oświadczam, że: 
▪ działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 
▪ podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku. 
▪ zapoznałam/em się z Klauzulą Ochrony Danych Osobowych**.  

2. Inne istotne dane: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 

* niepotrzebne skreślić 
**„Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. 
Długiej 21. Informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce «Ochrona Danych Osobowych» pod adresem 

www.mzwik.nowytarg.pl. oraz w siedzibie spółki”. 

Sposób odbioru umowy: 

 

osobiście  
  

listownie 
……………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 



Wzorzec z dnia 31.07.2021 r. 

 

Weryfikacja dokumentów*** wypełnia pracownik Spółki 

Warunki techniczne 
Dokumentacja 

projektowa 
Odbiór 

Inwestycja 
MZWiK 

Kontrole Uwagi 

      

Grupa taryfowa: Rozliczenie: Prognozowana ilość m3/m-c 

 
Woda - ………… 
 
Ścieki - ………… 

Woda miejska: 
Wodomierz   
 

Ryczałt          

Ujęcie własne: 
Wodomierz   
 

Ryczałt         

 
Woda: …………. 

 
Ścieki: …………. 

 
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
…………………………………………………. 

 

Podpis pracownika wprowadzającego dane 
 


