
PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-

082) przy ul. Rynek 4, 

tel.: 77 469 11 81 e-mail: 

sekretariat@prowod.pl 

zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Przedsiębiorców 

pod Nr KRS 0000102843, REGON 

530944564, NIP 7541000021 

WNIOSEK  

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE         
W WODĘ  I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Data przyjęcia wniosku 

Wniosek należy przesłać/złożyć  na adres: Prowod Sp.  z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, (45-920) Opole 

__________________________________________________________________________________________ 
 Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018 r. poz. 1152 ze zm.) wnioskuję o zawarcie umowy na usługi**: 

zaopatrzenia w wodę     odprowadzania ścieków 

dla nieruchomości 

__________________________________________________________________________________________ 
(nazwa i adres nieruchomości/obiektu) 

DANE WNIOSKODAWCY:       

______________________________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

_______________________________________________________  ______________________________________________________ 

(adres zamieszkania/siedziby)                                                                                                 (adres do korespondencji) 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(tel. kontaktowy)              (adres e-mail) 

 

___________________  __________________ _________________  ____________________ 

PESEL    NIP   REGON   KRS 

 

PRZEDMIOT UMOWY: 

Wykorzystanie wody na cele**:  

       bytowe, higieniczno-sanitarne,         do produkcji żywności,        inne cele produkcyjne i technologiczne. 

Rodzaj odprowadzanych ścieków**:        bytowe  komunalne o składzie podobnym do ścieków bytowych 

        przemysłowe ( z jakiej działalności ___________________________________________________________________) 

Do wniosku przedkładam dokumenty**:        wypis z KW      akt własności  wypis z rejestru gruntów 

                                     

       umowę dzierżawy/umowę najmu    inne ______________________________________________________ 

UWAGA: Prowod Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku 

oraz zastosowania sankcji wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 

czerwca 2001r (Dz.U. 2018 r. poz. 1152 ze zm.) 

__________________________________________________________________________________________ 
W oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz informacje zawarte w klauzuli informacyjnej 

upublicznionej przez PROWOD Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, pod adresem jego strony internetowej 

https://prowod.pl/345/70/obowiazek-informacyjny.html  lub dostępnej w jego Biurze Obsługi Klienta dobrowolnie  wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, jako niezbędną do: zawarcia, rozwiązania, aktualizacji, umowy o  zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków. 
 

__________________________  _____________________________________                                    
                  (data wniosku)          (podpis Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

1. Dane wnioskodawcy zgodne z okazanym dokumentem tożsamości* (nazwa/seria i numer) 

 

 _______________________wydanym dnia _____________________ przez________________________________________ 

 

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

                   (czytelny podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek) 

* wypełnia pracownik Działu Obsługi Klienta 

** odpowiednie zakreślić 

 

 

  

 

  

   

  

 


