
 
 

   
 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.   
NIP:  6981836013, REGON: 302300903, BDO 000097869 
KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 10 600 000,00 zł. 
Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001 
www. wodociagi-koscian.pl , mail:  biuro@wodociagi-koscian.pl  
Laboratorium  - Kościan ul. Kanałowa 1 mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93 
 

Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. 

Ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan  Tel. 65 512 13 88 

 

………………………………………………………………………..                                                              Kościan, dnia………………………………. 
/właściciel/ zarządca budynku 

 

…………………………………………………………………. 
/Adres zamieszkania/ siedziby 

 

…………………………………………………………………. 
/Adres do korespondencji 

 

…………………………………………………………………. 
/PESEL/NIP/ 

 

………………………………………………………………… 
/Telefon kontaktowy/ e-mail 
 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków w budynku wielolokalowym 

 

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków* dla: 
 

1. Właściciela mieszkania*/ najemcy………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………..PESEL………………….…………., NIP…………………………..…………………… 
Adres lokalu:  ………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………..………………,  
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….………………………………..……………………,  
Nr wodomierza……………………….………………………., stan wodomierza…………………………………, data leg. ……………………………….. 

2. Właściciela mieszkania*/ najemcy………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………..PESEL………………….…………., NIP…………………………..…………………… 
Adres lokalu:  ………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………..………………,  
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….………………………………..……………………,  
Nr wodomierza……………………….………………………., stan wodomierza…………………………………, data leg. ……………………………….. 

3. Właściciela mieszkania*/ najemcy………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………..PESEL………………….…………., NIP…………………………..…………………… 
Adres lokalu:  ………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………..………………,  
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….………………………………..……………………,  
Nr wodomierza……………………….………………………., stan wodomierza…………………………………, data leg. ……………………………….. 

 
Wymagane załączniki składane razem z niniejszym wnioskiem: 

1) Wniosek dotychczasowego odbiorcy  o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

2) Oświadczenie odbiorcy dotyczące tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/lokalu. 

3) Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

………………………………………………………………    ……………………………………………………………… 
/podpis właściciela budynku/zarządcy               /podpis przyjmującego wniosek/ 

 
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
Administratorem danych jest spółka Wodociągi Kościańskie sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: 

s.slusarek@wodociagi-koscian.pl Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach 

przetwarzania danych dostępne w Biurze Obsługi Klienta/sekretariacie spółki oraz nawww.wodociagi-koscian.pl. 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 

ul. Czempińska 2 

64-000 Kościan 
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