PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNO
CIEPŁOWNICZE W PIONKACH
UL. ZAKŁADOWA 7, 26-670 PIONKI
TELEFON/FAX 48 385 25 14 email pwkc@pionki.pl

Wnioskodawca:

Pionki, dn.…………………….…………

…………………………………………………..
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

…………………………………………………..
Adres zamieszkania / Siedziba firmy

…………………………………………………..
Kod, miejscowość

…………………………………………………..
PESEL / NIP Firmy

………………………………………………….
Numer telefonu (kontaktowy)

…………………………………………………..
Adres do korespondencji - wypełnić w przypadku gdy inny
niż miejsce zamieszkania

Wniosek o zawarcie umowy o:
- dostarczanie wody*
- odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych*
- odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej*
- wodomierz ogrodowy
W związku z nabyciem/darowizną/podłączeniem*) do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*) nieruchomości położonej w
miejscowości .................................. przy ul.............................................
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(dot. nieruchomości w budowie)
.................................................................................................................................................................,
Tytuł prawny do nieruchomości

wnoszę o zawarcie umowy na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
do w/w nieruchomości.
Termin rozpoczęcia poboru wody..................................., zamontowane wodomierze:
wodomierz główny nr fabryczny ....................................stan wodomierza ....................................m 3; wodomierz 2 nr
fabryczny ............................................ stan wodomierza 2 ...................................m3.
....................................................................................................................................................
w przypadku dwóch wodmierzy, podać zależność - układ szeregowy/równoległy*)

Termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków.............................., zamontowany pomiary:
pomiar główny nr fabryczny ........................................ stan licznika ........................................... m3,
W załączeniu kserokopia aktu notarialnego lub wypisu z Księgi wieczystej oraz protokół przekazania (zdawczoodbiorczy) w przypadku nabycia nieruchomości.
Poprzednim (dot. darowizny, nabycia) właścielem/płatnikem*) był(a)
Pan(i).............................................................................................................................................
obecnie zamieszkały(a) ...............................................................................................................
Dane dla potrzeb ustalenia ryczałtu (w przypadku uszkodzenia wodomierza):

Liczba osób zamieszkałych ................................. Powierzchnia podlewanego ogrodu w m2 ……........................
Inne................................................................................................................
Dla ustalenia opłat z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej należy wypełnić
deklarację (druk do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa)
Osobą upoważnioną do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) informujemy , iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp z o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści tych
danych oraz ich oprawiania.

Załączniki:*
1. tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
2. protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza
3. inne ...............................................................................................................................

…………………………....

Podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

