Nr kontrahenta:
WNIOSKODAWCA:

Data i miejscowość:
ADRESAT:

(wypełnia pola jasne)

NAZWISKO i IMIĘ /
NAZWA :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
w Strzelinie
ul. Brzegowa 69a
57-100 Strzelin

SERIA I NR
DOWODU OS.:

PESEL / NIP :
Adres
zamieszkania:

Adres do
korespondencji:
Telefon kont. :

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. Dz
2006r., Nr 123, poz.858 ze zm.) wnoszę o zawarcie umowy.

ADRES
NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej:

□
□

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:
Planowane zużycie wody/ilość odprowadzanych ścieków oraz
ilość osób korzystających z wody/odprowadzających ścieki:

Stan początkowy
wodomierza:

□
□

TAK
TAK

NIE
NIE

m3/ miesiąc

głównego:

m3

dodatkowego:

m3

os.

Rozliczenie od dnia:

Miejsce lokalizacji
studzienka wodomierzowa
wodomierza:
Ścieki z nieruchomości odprowadzane są do:

□

□ budynek

□ kanalizacji sanitarnej □ zbiornika bezodpływowego - szamba □ przydomowej oczyszczalni ścieków
Oświadczam, że ścieki odprowadzane z nieruchomości to:

□ ścieki bytowe
Budynek:

□ ścieki komunalne

□ ścieki przemysłowe

□ zamieszkany □ w budowie □ działka niezabudowana □ inny .…………………

Dodatkowe informacje:

Przedkładam:

Oświadczam, że jestem:

□ akt własności – do wglądu
□ odpis z księgi wieczystej – do wglądu
□ inny dokument do wglądu: ……………………

□ właścicielem nieruchomości
□ współwłaścicielem – udział ……………. %
□ zarządcą nieruchomości
□ dzierżawcą nieruchomości
□ ……………………………………………

………………...…………………………………...

…………………………………………………….
(np. umowa dzierżawy/najmu; zgoda właściciela/-li nieruchomości;
uchwała właścicieli nieruchomości)

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich
potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów w tym załącznika graficznego oraz dokumentów nie dołączonych w
chwili jego składania: ………………………………………………………………………. Z mocą obowiązującą od dnia
złożenia wniosku. Fakturowanie usług świadczonych przez Wodociągi, będzie odbywało się od dnia złożenia
wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą.
Czytelny podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celach związanych z przygotowaniem umowy.

