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    Pieczątka wpływu 

 ZOT 

Dekretacja 

ZGŁOSZENIE  BEZUMOWNEGO POBIERANIA WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO
1. Imię i nazwisko lub nazwa 2. PESEL lub NIP

3. Miejscowość 4. Kod pocztowy 5. Ulica 6. Nr budynku 7. Nr lokalu

8. Kontakt telefoniczny, SMS 9. e-mail

B. DANE O NIERUCHOMOŚCI
10. Miejscowość 11. Ulica 12. Nr budynku 13. Obręb 14. Nr działki

15. Imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i NIP właściciela nieruchomości (jeżeli nie jest to Zgłaszający wskazany w p. 1 i 2)

C. ZAKRES ZGŁOSZENIA
16. Zgłoszenie bezumownego: 
 1. pobierania wody z sieci wodociągowej,
 2. odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej.

17. Informacja w sprawie obecnego sposobu zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków: 
 1. punkt rozliczeniowy: …........................................ 
 2. wskazanie wodomierza głównego: ............................................ 
 3. nieruchomość jest zaopatrzona w wodę z:  ………………………………. 
 4. nieruchomość odprowadza ścieki do: ............................................ 

D. UWAGI
18. Szkic usytuowania budynku wskazanego w p. 10-14 względem istniejącej sieci wraz z orientacyjną trasą wykonanego przyłącza: 

Wniosek nr 9 
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19. Dodatkowe informacje, oczekiwania i uwagi Zgłaszającego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TYTUŁU PRAWNEGO DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 
20. Zgłaszający oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody prawne lub faktyczne do zawarcia umowy będącej skutkiem niniejszego zgłoszenia 

oraz, że:  
 1. posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wskazanej w p. 10-14, wynikający z: 
 a. prawa własności, 
 b. prawa współwłasności (oraz, że większość współwłaścicieli obliczona według wielkości udziałów wyraziła zgodę na zawarcie umowy będącej 

skutkiem niniejszego zgłoszenia), 
 c. innego tytułu prawnego np. najmu, dzierżawy, użyczenia oraz, że właściciel wskazany w p. 15 wyraził zgodę na zawarcie umowy będącej 

skutkiem niniejszego zgłoszenia, 
 2. korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (wskazanej w p.10- 14). 

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
21. Do zgłoszenia dołączam: 
 Zał. 1. ........................................................................................................................................................................................................................................ 
 Zał. 2. ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




