
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków 
z nieruchomości położonej na terenie Miasta Iławy  

 
  

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. ul. Wodna 2, 14-202 Iława Dział prowadzący 
sprawę:  
NIP: 744-00-03-911  89 644-94-83   

Strona internetowa: 
www.ilawskiewodociagi.pl  e-mail: 
iza.antczak@ilawskiewodociagi.pl   

  

Nr wniosku:                             Data: …………………………………  

  

Wnioskodawca:  
Nazwisko/nazwa   
  

  

Imię /cd. nazwy firmy   
  

  

Adres zamieszkania/siedziba:    

Miejscowość   
  

Kod   Poczta   

Ulica   Nr posesji   
  

Nr lokalu   

NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole 

obowiązkowe)  
  

    

Dane kontaktowe:    

Telefon   e-mail     

  

  

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków   

do/z nieruchomości położonej na terenie miasta Iławy  

  

  

Adres nieruchomości:  
Miejscowość  
  

Kod   Poczta   

Ulica   Nr posesji  
  

Nr lokalu   

1. Cel dostawy wody/ odbioru ścieków:  

□ Gospodarstwa domowe  

□ Działalność gospodarcza  

□ Budowa   

□ Inny (określić jaki): …………………………………………………………………….  

  

2. Zapotrzebowanie na wodę w m /m-c:   ………………. 

http://www.ilawskiewodociagi.pl/
http://www.ilawskiewodociagi.pl/


 

 

3. Czy występuje konieczność dodatkowego zapewnienia wody do celów ppoż.:  

□ Tak - w ilości dm3/s : …………. 

Podać rodzaj i ilość hydrantów : ……………………………………………………………………………………….  □ 
Nie występuje  

  

4. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków z posesji w m3/m-c: (proszę zaznaczyć właściwy 

rodzaj  i podać ilość)  

□ Ścieki przemysłowe - ilość …………….  

□ Ścieki bytowe z gospodarstw domowych - ilość …………….  

□ Ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe - ilość …………….  
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Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków 
z nieruchomości położonej na terenie Miasta Iławy  

 
  

5. Sposób odprowadzenia wód opadowych:  

□
 na teren lub u w inny sposób z pominięciem kanalizacji sanitarnej   

□ do kanalizacji sanitarnej  

  

7. Tytuł prawny do nieruchomości:  

□ własność      □ dzierżawa/najem    □ użytkowanie       □ nieuregulowany stan prawny  

  

8. Czas trwania umowy:   od dnia  ……………… na czas  

□ Nieokreślony             
□

 Określony do dnia ………………….  

  

9. Inne informacje i wnioski:  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Do wniosku dołączam:  



□  Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości  

□  Wypis z KRS (dotyczy firm)   

□  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm)  

□  Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego  

□  Pozostałe:  ......................................................   

  

Dane do korespondencji: (wypełnić jeśli dane  inne niż wnioskodawcy)   
Nazwisko/nazwa   
  

  

Adres:    

Miejscowość   
  

Kod    Poczta  

Ulica    Nr posesji   
  

Nr lokalu   

Dane kontaktowe:    

Telefon   e-mail   

  

Oświadczam iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  

w Iławskich Wodociągach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

 

 

  
 ....................................................   

Czytelny podpis wnioskodawcy  
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