WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM LOKALU

WNIOSKODAWCA:

Barlinek, dn. …………………

……………………………………
(Imię i Nazwisko)

……………………………………
……………………………………
(Adres zamieszkania)

……………………………………
(telefon kontaktowy)

……………………………………
PESEL

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
„PŁONIA” SP. Z O.O.
UL. FABRYCZNA 5
74-320 BARLINEK

WNIOSEK NR ….../………**
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858) oraz § 13. ust. 1 Uchwały nr XXX/VII/561/2009 Rady
Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków wnoszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków socjalno-bytowych*/przemysłowych*

dla lokalu mieszkalnego/usługowego*

nr ……… połoŜonego w budynku wielolokalowym przy ul.

…………………………………… nr ……… w miejscowości ………………………………………, gmina
Barlinek, dz. nr …………………….. obręb ………………………. Posiadającego księgę wieczystą o
nr………………………… stanowiącego własność ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać dane i adres właściciela)

będącego

w

zarządzie*

spółdzielni/wspólnoty*

mieszkaniowej

…………………………………………………………………, który jest podłączony do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o.
3

Planowane zuŜycie wody: ……… m /miesiąc* lub ilość mieszkańców/uŜytkowników* lokalu ………*
3

Stan początkowy wodomierza ………… m ****
Rozliczenie od dnia ………………****

Oświadczam, Ŝe:***
jestem właścicielem lokalu oraz współwłaścicielem nieruchomości wspólnej w udziale ………
jestem współwłaścicielem lokalu w udziale ……… oraz nieruchomości wspólnej w udziale ………
jestem dzierŜawcą lokalu oraz nieruchomości wspólnej w udziale ………
jestem najemcą lokalu oraz nieruchomości wspólnej w udziale ………
*- niepotrzebne skreślić
**- wypełnia pracownik PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku
***- właściwe zaznaczyć
**** - w przypadku nowopodłącznanej nieruchomości nie wypełniać
*****- dane w tabeli uzupełnia właściciel/zarządca budynku wielolokalowego
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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW Z WŁAŚCICIELEM LOKALU
dysponuję lokalem na zasadzie uŜyczenia
nie posiadam tytułu prawnego do lokalu

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

WyraŜam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem
umowy.

……………………………………
(podpis odbiorcy)

***** Spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa/właściciel budynku wielolokalowego* potwierdza, Ŝe lokal
nr …………… połoŜony w ………………………………………… przy ul. ……………………………….,
(nazwa miejscowości)

którego właścicielem jest ………………………………………………………………………………………
(podać dane właściciela i adres)

jest częścią wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej* budynku wielolokalowego nr …………..
połoŜonego przy ul. ……………………………………… w miejscowości ………………………………,
dla którego spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa/właściciel budynku wielolokalowego ma zawartą z
PWK „Płonia” Sp. z o.o. umowę nr ………….. z dnia…………………… na dostawę wody i odbiór
ścieków .
………………………………………
podpis osoby reprezentującej właściciela lub
zarządcę budynku wielolokalowego

*- niepotrzebne skreślić
**- wypełnia pracownik PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku
***- właściwe zaznaczyć
**** - w przypadku nowopodłącznanej nieruchomości nie wypełniać
*****- dane w tabeli uzupełnia właściciel/zarządca budynku wielolokalowego
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