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do Wniosku*:

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

o zmianę danych objętych umową  

dla nieruchomości położonej w Krakowie przy ul./os.    nr  

Dane Odbiorcy usług

 
imię i nazwisko/firma

 
 

 
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 
PESEL/NIP REGON KRS

 
telefon kontaktowy e-mail

Dane Odbiorcy usług

 
imię i nazwisko/firma

 

 
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 
PESEL/NIP REGON KRS

 
telefon kontaktowy e-mail

*właściwe zaznaczyć



Dane Odbiorcy usług

 
imię i nazwisko/firma

 

 
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 
PESEL/NIP REGON KRS

 
telefon kontaktowy e-mail

Dane Odbiorcy usług

 
imię i nazwisko/firma

 

 
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 
PESEL/NIP REGON KRS

 
telefon kontaktowy e-mail

Dane Odbiorcy usług

 
imię i nazwisko/firma

 

 
adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 
PESEL/NIP REGON KRS

 
telefon kontaktowy e-mail
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