
WNIOSEK 
o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji deszczowej 

wód opadowych i roztopowych 

 

CZĘŚĆ A1 – DANE ODBIORCY USŁUG – OSOBY FIZYCZNE 
 

Nazwisko i imię……………………………………….     PESEL:…………………………… 

Numer dowodu osobistego: ………………………NIP……………………………………… 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………............................................. 

Adres do korespondencji: ……………………………… 

. CZĘŚĆ A2 – DANE ODBIORCY USŁUG – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI 
 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

NIP:…………………………………… Telefon kontaktowy: ………………………………… 

Proszę o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji wód ścieków 

opadowych i roztopowych dla nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Poznania 

przy ulicy ………………………………nr………, działka nr: …………………………….., 

obręb ……………………………………………., arkusz mapy ……………………………. 

CZEŚĆ B – ZAKRES UMOWY  

1. Wprowadzanie do miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych: 
TAK (wypełnić pkt. 1A) / NIE (wypełnić  pkt. 1B) 

1A. Powierzchnia, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej kanalizacji deszczowej (w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacyjne): 

Grupa odbiorców usług 

w zakresie zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o 
nawierzchni uszczelnionej, takich jak: 

Powierzchnia 

(m2 ) 

GRUPA  I1) powierzchnie: portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych, dróg i parkingów o nawierzchni uszczelnionej  

GRUPA  II2) powierzchnie dróg wewnętrznych , placów i parkingów w obrębie osiedli mieszkaniowych  

GRUPA III3) powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych 

oraz innych powierzchni niewymienionych w pozostałych grupach  

GRUPA IV4) powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków 

miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania  

1) Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionej, takich jak: 

powierzchnie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych 

oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów (w rzucie poziomym) 

2) Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionej dróg 

wewnętrznych, placów i parkingów w obrębie osiedli mieszkaniowych 

3) Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) 

budynków przemysłowych, handlowych, usługowych oraz innych powierzchni niewymienionych w pozostałych 

grupach. 

4) Odbiorcy usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) 

zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania 
 



1B. Sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości 

(opis): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17 wyżej podanych danych 

osobowych w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umów 

wchodzących w zakres działalności ZDM w Poznaniu, z zapewnieniem prawa wglądu do tych danych 

i ich poprawienia. ZDM w Poznaniu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  

UWAGA: ZDM w Poznaniu zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego deklarowanego 

przez Wnioskodawcę we wniosku. 
 

 

 

 

 
 

        …………………………………………… 

            (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy  - dotyczy osób fizycznych: 

 

1) Wniosek o zawarcie umowy. 

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy  - dotyczy odbiorców instytucjonalnych: 

1) Wniosek o zawarcie umowy. 

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

3) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS. 

4) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP. 

5) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. 

 

 


