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

Data ………………

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o.
32-015 Kłaj, Łężkowice 12
tel. 12 444 55 85, 12 284 23 03
KRS 0000468970, NIP 683-20-81-489, REGON 122877846, BDO 000083293

CZĘŚĆ I- DANE ODBIORCY USŁUG –OSOBY FIZYCZNE
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości
zlokalizowanej (adres punktu poboru wody/ zrzutu ścieków):
…………………………………………………………………………………………………..............
Imię i nazwisko :………………………………………………………………………………..............
Zamieszkała/y: ………………………………………………………………………………................
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ II- DANE ODBIORCY USŁUG – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości
zlokalizowanej (adres punktu poboru wody/ zrzutu ścieków):
…………………………………………………………………………………………………...........................
Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………….
Adres głównej siedziby: ………………………………………………………………………...........................
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………..
KRS: …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………….
Osoba(y) upoważniona (e) do podpisania umowy: ……………………………………………………………..

CZĘŚC III – ZAKRES UMOWY
Rodzaj świadczenia*:

 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 o zaopatrzenie w wodę
 o odprowadzanie ścieków
Zakres umowy:
Woda pobrana na cele:
 gospodarstwa domowego
 przemysłu

 budowy
 handlowo –usługowe

 inne

CZĘŚĆ IV – STAN PRZEKAZANIA
Numer wodomierza ………………………. stan ……………… m ³ na dzień ………………....................

CZĘŚĆ V – OŚWIADZCENIA I WYMAGANE DOKUMENTY
Tytuł prawny do nieruchomości**: właściciel/współwłaściciel/najemca/inny……………………………..

Wnioskodawca oświadcza, że:
1.
2.
3.
4.

Działa za zgodą i wiedzą w współwłaścicieli.
Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
W przypadku zaległości zobowiązuj się do ich uregulowania.
Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez spółkę Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o. na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:
1.
2.

Wniosek o zawarcie umowy.
Kserokopia aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej ( bądź inny dokument z którego wynika prawo
Wnioskodawcy do nieruchomości).
3. Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela).
4. Odpis z KRS, NIP, odpis z CEIDG.
5. Protokół odbioru technicznego przyłącza lub zaświadczenie o poprawności wykonania przyłącza.
Uwaga :
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 07.06.2001 r.
/2006.123.858 z późn. zm) , art. 28 ust. 4 cyt” Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł, art. 28 ust. 4 cyt” Kto
bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 00 0 zł.
Dane osoby zgłaszającej/upoważnionej do podpisani umowy **
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………...

____________________________
Data i podpis Wnioskodawcy

* zaznaczyć właściwe,** niepotrzebne skreślić

