WZÓR WNIOSKU
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I/LUB
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
............................
(miejscowość, data)

..............................
(przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne)

..............................
(siedziba i adres przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego)

..............................
(numer w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym)

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

(numer identyfikacji podatkowej /NIP/)

Prezydent m.st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I/LUB ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW/*
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.).............................
....................................................................
(przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

przedkłada

wniosek

o

udzielenie

zezwolenia

na

prowadzenie

działalności w zakresie:
1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę/*
2. zbiorowego odprowadzania ścieków/*
polegających na ....................................................
....................................................................
(dokładny przedmiot działalności)

na terenie gminy ...................................................
(obszar działalności)

w okresie od .......................................................
(termin podjęcia działalności)

Powyższa działalność będzie prowadzona za pomocą następujących
urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych/* .....................

..............................................................
(środki techniczne, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

_______________________________
*niepotrzebne skreślić

będących własnością /w posiadaniu lub zarządzie/* ..................
....................................................................
(określić formę własności)

....................................................................
(przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

dysponuje następującymi środkami finansowymi .......................
(określić środki finansowe)

oraz

osiągnęło

następujące

wyniki

ekonomiczne

dotychczasowej

działalności gospodarczej ..........................................
....................................................................
(określić wyniki ekonomiczne oraz dotychczasową działalność gospodarczą)

przedstawione / udokumentowane w ...................................
(wymienić dokumenty przedstawiające ww. wynik)

Do niniejszego wniosku załącza się:
1. Kopie

dokumentów,

środki

finansowe

z

których

/np.

wynikają

ostatnie

przedstawione

sprawozdanie

we

wniosku

finansowe

za

rok

obrotowy lub inne/*
2. Kopie

dokumentów,

z

których

wynikają

przedstawione

we

wniosku

wyniki ekonomiczne /np. rachunek zysków i strat lub inne/*
3. Informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie
ilości,

jakości

oraz

ciągłości

dostarczania

wody

i/lub

odprowadzania ścieków/*
4. Aktualne wyniki badań jakości wody i/lub odprowadzanych ścieków/*
w przypadku już prowadzonej działalności we wnioskowanym zakresie
5. Informacje

o

stosowania

technologiach
przy

stosowanych

dostarczaniu

lub

wody

przewidzianych

i/lub

do

odprowadzaniu

i oczyszczaniu ścieków/*
6. Kopie

dokumentów

wodociągowych

potwierdzających

i/lub

formę

kanalizacyjnych/*,

własności
którymi

urządzeń
dysponuje

wnioskodawca
7. Projekt

regulaminu

dostarczania

wody

i/lub

odprowadzania

ścieków/*
8. Inne ............................................................

Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym:

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

