
Strzałkowo,…………………………. 

 

EKO-DBAJ Sp. z o.o. 
Cielcza ul. Gajówka 1 

63-200 Jarocin 

Biuro Obsługi Klienta EKO-DBAJ 
Ul. Wyszyńskiego 6 

62-420 Strzałkowo 
 

(prosimy pisać drukowanymi literami) 

WNIOSEK o zmianę umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków 

ODBIORCA USŁUG 

imię i nazwisko / 
nazwa* 

                                

                   
PESEL 

           

 
adres zamieszkania 

miejscowość 
                   

kod 
  

- 
   

ulica, numer 
                       

lokal 
 

miejsce świadczenia 
usług 

miejscowość 
                  

kod 
  

- 
   

ulica, numer                       lokal  

Wnioskuję o zmianę poniższych danych oraz dokonanie zmiany w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków 

 Zmianę nazwiska, nazwy Odbiorcy usług: 

 
imię i nazwisko / 

nazwa* 

                               

                               

 

 Zmianę zakresu świadczonych (należy zaznaczyć właściwe): 

 dostarczania wody: 

 do spożycia przez ludzi lub na cele socjalno-bytowe 

 na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni 
kontakt 

z produktami żywnościowymi, 

 na cele produkcji rolniczej  

 na cele związane z opieką zdrowotną  

 do celów administracji publicznej i obrony narodowej,  

 na cele przeciwpożarowe  

 na cele inne niż ww. związane z prowadzoną działalnością tj.:  

  w ilości nie mniejszej niż m3/m-c 

 

 odprowadzania ścieków: 

 bytowych 

 przemysłowych 

w ilości nie mniejszej niż m3/m-c 

 z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej 
 

 Zmianę oznaczenia nieruchomości:  

 Zmianę tytułu prawnego do nieruchomości: 

 tytuł prawny do nieruchomości ______________________________________________________________________________ 

 nieuregulowanym stanie prawnym, 

 

 Zmianę sposobu rozliczenia za świadczone usługi: 

 wg wskazań 

 

ulica 
                            numer 

posesji 

 
numer 
lokalu 

 

                            

numer działki / obręb 
                    

nr KW: KZ1W/ 
        

/ 
 

wodomierz_______________ numer                   

Stan na dzień 

założnia 

wniosku 

    

wodomierz_______________ numer                       

wodomierz_______________ numer                       

wodomierz_______________ numer                       



 wg przeciętnych norm zużycia wody: 

liczba osób zamieszkujących gospodarastwo domowe ______; powierzchnia działki rekreacyjnej ________________m2.  

nieruchomość jest wyposażona w instalacje :  ubikacja bez łazienki 

 zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody  ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody 

(piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, 

elektryczny, bojler) 
 ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do 

mieszkania (z elektrowni, kotłowni osiedlowej lub 

blokowej) 
 

 

 Zmianę adresu korespondencyjnego i danych kontaktowych: 

 

 Inne (proszę wskazać jakie): ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Załączniki do wniosku – dokumenty potwierdzające zgłoszone zmiany: 

 klauzula ochrony danych osobowych RODO,

 odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości/ oświadczenie nt. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z 
kopią dokumentów potwierdzających ten stan,

 aktualne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wnioskodawcy,

 protokół z odczytu wskazań wodomierzy/urządzeń pomiarowych na dzień przekazania nieruchomości,

 inne:

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

============== 

 znakiem „X” zaznaczyć właściwe

* niepotrzebne skreślić 

 
Oświadczam, że podane we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień ich złożenia w EKO-DBAJ Sp. z o.o. 

czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

wypełnia pracownik Biura Obsługi Klienta EKO-DBAJ 

data wpływu 
    

- 
  

- 
  

przyjmujący 
 

Numer zmienianej umowy 
 

 

 

imię i nazwisko                           

miejscowość                   kod   -    

ulica, numer                       lokal  

numer 
telefonu 

         adres e-mail  


