Węgliniec, dnia …………………………….

ZAKŁAD USUG KOMUNALNYCH
UL. PARTYZANTÓW 8
59-940 WĘGLINIEC
TEL. 075 77 12 117

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i/ odprowadzanie ścieków *
Na Podstawie art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku , o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zmianami)
oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym UCHWAŁĄ nr
164/XXVII/04 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 24.11.2004r., wnoszę o zawarcie umowy.

Adres nieruchomości dla której ma zostać zawarta umowa:
Miejscowość………………………………………………………………….
Kod Poczta……………………………………………………………………
Ulica………………………………………….. Nr posesji …………………Nr lokalu…………..

Wnioskodawca:
Nazwisko/nazwa…………………………………… Imię /cd. nazwy firmy…………………………….

Adres zamieszkania/do korespondencji:
Miejscowość………………………………………………. Kod Poczta …………………………………
Ulica……………………………………… Nr posesji ……………………… Nr lokalu……………………
NIP (dotyczy firm)………………………………………………………………
PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe)…………………………………………….
Dane kontaktowe:
Telefon………………………………………… e-mail………………………………………………

Cel dostawy wody/ odbioru ścieków:

□ Gospodarstwa domowe
□ Działalność gospodarcza
□ Budowa
□ Inny (określić jaki): …………………………………………………………………….
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Rozliczenie według wskazań:

□ wodomierza głównego o przekroju …….. nr………………………….. rok leg. …………………….
□ pod wodomierza o przekroju …….. nr …………………………… rok leg……………………
□ ryczałtowe
Planowanie zużycie wody ……………….m3/ miesiąc lub ilość osób na posesji ……………….
Stan początkowy wodomierza ……………………m3. Rozliczenia od dnia ……………………

Umowa zostanie zawarta na czas :

□ określony
□ nieokreślony
Jednocześnie oświadczam iż, posiadam tytuł prawny do korzystania z przedmiotowej
nieruchomości :

□ własność
□ dzierżawa/najem
□ użytkowanie
□ inne ………………………………………………………………………………………
□ nieuregulowany stan prawny
Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej :

□ tak
□ nie
Ścieki z posesji odprowadzane są do :

□ bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej
□ poprzez instalacje innych użytkowników
□ zbiornika bezodpływowego
□ inne ………………………………………………………………
Budynek :

□ zamieszkany
□ w budowie
□ działka niezabudowana
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
59-940 Węgliniec ul. Partyzantów 8, tel. 75 77 12 117, fax. 75 77 12 852, email zwik@post.pl , NIP 615-10-06-481

Miejsce lokalizacji wodomierza :

□ tymczasowe
□ studzienka wodomierzowa
□ pomieszczenie przeznaczone na wodomierz wg Dokumentacji technicznej
Inne informacje i wnioski:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączam:

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
□ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm)
□ Załącznik do umowy o stanie wodomierza/y
□ Pozostałe: ......................................................
*) niepotrzebne skreślić
Zakład usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 101/2002 poz. 926 z późn. zmianami) w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych W
Węglińcu w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

....................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
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Załącznik do wniosku o zawarcie umowy

Informacja o stanie wodomierza/y
spisana w dniu ....................................... na okoliczność:

□ zmiany właściciela/użytkownika nieruchomości
□ zmiany zarządcy nieruchomości
□ rozwiązania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
□ inną (określić jaką): …………………………………………………………………….
Adres nieruchomości:
Miejscowość…………………………………………… Kod Poczta………………………………….
Ulica…………………………………………… Nr posesji……………………. Nr lokalu………………

Stany wodomierzy na dzień............................... :
Wodomierz główny:
Nr fabryczny………………………………………..
Stan………………………………………………….
Wodomierz ogrodowy:
Nr fabryczny………………………………………..
Stan…………………………………………………
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