Grodzisk Mazowiecki, dn. ............................

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(NALEŻY WYPEŁNIAĆ CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM)

Wypełnia ODBIORCA USŁUG
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę  odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zlokalizowanej:
Miejscowość …………………………………ul. …………………………………………. nr ………… dz. ew. …………….
Księga Wieczysta WA1G/ ………………………/………………………..
imię i nazwisko lub dokładna nazwa Odbiorcy Usług:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel: …..................................................................................

PESEL:

mail: ….........................................@....................................
Dla działalności gospodarczej: REGON: ………………………………… NIP: …………………………………………….
Rodzaj prowadzonej działalności:

Produkcja Handel



Usługi ………………………………………………………………………………….

Tytuł prawny do nieruchomości: własność

współwłasność najem inny: ...................................

Liczba osób korzystających z nieruchomości: ........................

PRZEDMIOT UMOWY (WŁAŚCIWE ZAKREŚLIĆ)
Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej: tak

nie

wykonawca: ............................................................

Własne ujęcie wody (studnia):

tak nie

Odprowadzanie ścieków do
kanalizacji miejskiej: tak

nie

wykonawca: ...............................................................
Wodomierz na własnym ujęciu wody:

tak nie

Wskazanie wodomierza na własnym ujęciu wody ………………….

Rodzaj zabudowań: działka budowlana

dom wielorodzinny budynek przemysłowy dom jednorodzinny

Stan zabudowań:
w budowie
użytkowany
Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji:

sanitarnej

opadowej


brak odprowadzenia

przemysłowe

komunalne (bytowe lub mieszanina

Wnioskodawca oświadcza, że jest świadomy, że odprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności
lub grzywny do 10 000 PLN, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rodzaj odprowadzanych ścieków:

bytowe (z budynków mieszkalnych lub
użyteczności publicznej)



bytowych z przemysłowymi)

Woda przeznaczona na cele:
gospodarstwa domowego

rolnicze na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt
gospodarskich

administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego
zabezpieczenia społecznego,
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów
samochodowych, włączając motocykle,
robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i
wodnej,

produkcji urządzeń elektrycznych,
produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z
wyłączeniem motocykli,
produkcji innego sprzętu transportowego,
produkcji mebli,
produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji
zapisanych nośników informacji, produkcji innych wyrobów,
naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń,

*Niepotrzebne skreślić

robót budowlanych specjalistycznych
produkcji artykułów spożywczych,
produkcji napojów
produkcji wyrobów tekstylnych,
produkcji odzieży,
produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
oraz do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów
używanych do wypłatania,
produkcji papieru i wyrobów z papieru,
produkcji innych maszyn i urządzeń,
produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i
optycznych,

wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni
i elektrociepłowni,
działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i
unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców,
wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),
pozostałego górnictwa i wydobywania,
wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej,
produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych,
produkcji metali,
produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem
maszyn i urządzeń,
inne;

produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
rolnicze lub leśne na potrzeby nawadniania gruntów i upraw

Miejsce montażu wodomierza





Wskazanie wodomierza: główny………………………………….

ogrodowy ………………………….

studnia wodomierzowa

pomieszczenie ………………………………………

OŚWIADCZENIE I DOKUMENTY
Wnioskodawca oświadcza, że:
1. działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli,
2. podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku,
3. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.
Wnioskodawca dołącza do niniejszego wniosku następujące dokumenty *
odpis z Księgi Wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika prawo do nieruchomości) – do wglądu
mapę sytuacyjno – wysokościową;
odpis z KRS, kserokopię Wypisu z ewidencji gospodarczej, REGON, NIP;
pełnomocnictwa
inne:..................................................................................................................................................................................

Czytelny podpis wnioskodawcy: .....................................................................

B. Wypełnia ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.
I. (wypełnia TTI / TEW / TEK)
Dział Techniczno-Inwestycyjny potwierdza zakończenie robót przyłączeniowych do sieci w dniu …………………. .
Protokół ostatecznego odbioru będzie sporządzony po dostarczeniu do Działu TTI kompletu dokumentów, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Grodzisk Mazowiecki, data ..........................................

II. (wypełnia DOK )

Podpis pracownika:…………………………………………………………………………

Nr płatnika:

Zamontowano wodomierz, data: …………………….nr ………………………………………….; leg. …………………; ilość cyfr……
Przygotowano umowę nr ………………………………

Grodzisk Mazowiecki ....................................................

*Niepotrzebne skreślić

Podpis pracownika:……………………………………………………………………………..

