Otwock, dnia ……………………………………..

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków dla nieruchomości / części nieruchomości 
położonej w……………….………przy ulicy………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany(a).........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
(pesel)
zamieszkały(a) / zameldowany(a)* w (tylko dla osoby fizycznej mieszkającej lub zameldowanej pod
adresem innym niż w/w)...............................................................................
Oświadczam, że na podstawie posiadanych praw dla w/w nieruchomości lub jej części jestem*:
1. właścicielem(ką)
2. współwłaścicielem(ką)
działającym(ą)
w imieniu
współwłaścicieli / małżeńskiej wspólnoty majątkowej

własnym

/

pozostałych

3. zarządcą
4. reprezentantem nieruchomości wspólnej
5. osobą posiadającą inną legitymację, bądź tytuł prawny do nieruchomości lub jej części
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, instytucji, wspólnoty mieszkaniowej,
spółki
która
posiada jeden
z
w/w
tytułów prawnych
do
w/nieruchomości lub jej części: ................................................................................................ (pełna
nazwa firmy, spółki, wspólnoty mieszkaniowej itp. adres siedziby
.......................................................................................................................................................
(dane z wpisu do sądowego rejestru handlowego lub gminnego rejestru działalności gospodarczej)
nr NIP ……………………………………………………… nr Regon...........................................................
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Niniejszym wnioskuję o:
zawarcie ze mną / z w/w osobą prawną / instytucją / wspólnotą mieszkaniową* umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków dla w/w nieruchomości lub jej części. Tym samym przyjmuję
obowiązki i uprawnienia Odbiorcy usług wynikające z przyszłej umowy. Oznajmiam, że przedmiotowa
nieruchomość lub jej część posiada przyłącze wodociągowe
/ kanalizacyjne* wybudowane zgodnie z projektem technicznym nr uzgodnienia:
…………………………………….………..z dnia …………………………… podłączone do przewodowej sieci
wodociągowej / kanalizacyjnej w dniu .................................................................................
Woda wykorzystywana będzie na cele bytowe gospodarstwa domowego / przemysłowe / inne*:
..................................................................................................................................................
Wprowadzane
ścieki będą miały charakter ścieków bytowych pochodzących
gospodarstw domowych / przemysłowych / innych*: ................................................................

z

.............................................................................................................................................................
(dodatkowe informacje)
Liczba osób korzystających z przyłącza: ........................................................................................
Jednocześnie jako przyszły Odbiorca usług oświadczam, że jestem świadomy, że w przypadku nie
dostarczenia Przedsiębiorstwu osobiście bądź przez upoważnioną osobę (wykonawcę przyłącza),
pełnej powykonawczej dokumentacji technicznej nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego w terminie 6-ciu miesięcy, liczonego od daty zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków, umowa ta ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia przez Przedsiębiorstwo,
co skutkuje zaprzestaniem realizacji usług dostawy wody i odprowadzania ścieków.

.............................................................................. ..............................................................................
(tel. kontaktowy oraz e-mail)



(czytelny podpis / pieczęć)

niepotrzebne skreślić
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