.........................................................................

Łódź, dn. ………..................

.........................................................................
.........................................................................
Wnioskodawca

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków dla posesji przy ulicy
………………………………………………………………….
Niniejszym zgłaszam wniosek dotyczący zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości j.w.
1. Nieruchomość :
- będzie podłączona do sieci wodociągowej nowym przyłączem □
- będzie podłączona do sieci wodociągowej poprzez montaż drugiego
wodomierza na istniejącym przyłączu wodociągowym □
- będzie podłączona do sieci kanalizacyjnej nowym przyłączem □
- będzie podłączona do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące przyłącze
kanalizacyjne □
- posiada własne ujęcie wody (studnia głębinowa) □
- została zakupiona-przekazana wraz z istniejącym przyłączem wodociągowym □,
kanalizacyjnym □ w dniu......................................................................................
poprzedni właściciel ..............................................................................................
................................................................................................................................
przy stanie wskazań wodomierza głównego nr......................................................
wynoszącym na dzień.........................................-….......................................... m ³
2. Oświadczam, że w/w nieruchomość stanowi:
a) moją własność □ zgodnie z dokumentem ........................................................
nr............................................... z dnia ..............................................................
b) współwłasność □ o udziale ................... % wraz z ..........................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
zgodnie z dokumentem ........................................................................................
nr............................................................z dnia ....................................................
Wobec nie posiadania współwłasności o udziale większym niż 50 % załączam
pisemne upoważnienia do zawarcia umowy od pozostałych współwłaścicieli
c) jest w moim zarządzie □ na podstawie
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
d) inne podstawy władania nieruchomością tzn.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Dane Odbiorcy/-ów usług (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL,
lub nazwa firmy, adres siedziby, NIP, Regon, KRS)
…………………………….............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Dane do korespondencji
Imię i nazwisko adresata:……………………………………………………………..
adres do korespondencji................................................................................................
telefon……………........................................................................................................
e-mail….………………………………………………………………………………
5. Woda pobierana będzie na potrzeby:
- gospodarstwa domowego □
- inne cele □ tzn. ..........................................................................................................
6. zlecam*/nie zlecam*/ ZWiK Sp z o.o. świadczenie usług serwisowych dla
przyłącza wodociągowego,
zlecam*/nie zlecam*/ ZWiK Sp z o.o. świadczenie usług serwisowych dla
przyłącza kanalizacyjnego.
Załączniki do wniosku:
□ - kserokopie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy; (NIP, Regon, KRS, itp.)

□ - kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis
z księgi wieczystej ,wypis z rejestru gruntów, umowa o zarząd, uchwała o wyborze zarządu itp.);
□ - pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

□ - upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli do zawarcia umowy;
□ - protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza głównego;
□ - dane do ustalenia rodzaju ścieków pochodzących z działalności;
□ - inne dokumenty;
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w powyższym formularzu przez Administratora w celu podjęcia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
z siedzibą w Łodzi wszelkich niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy oraz do celów statystycznych.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji usługi.
/Podstawa Prawna- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). **
* niepotrzebne skreślić
** nie dotyczy osób prawnych

......................................................
podpis /-y Wnioskodawcy/-ów

