WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków *
ZUF-1

Data wpływu
Wypełnia
przedsiębiorstwo

Na podstawie art.6 pkt 2 i pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 2006r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi
zmianami) wnioskuję o zawarcie umowy na zaopatrzenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
1.DANE WNIOSKODAWCY
a) Dane identyfikacyjne:
Numer NIP

REGON

KRS
Nazwa firmy
Nazwa firmy

b) Reprezentacja firmy:
Imię i Nazwisko i zajmowane stanowisko
Imię i Nazwisko i zajmowane stanowisko
Imię i Nazwisko i zajmowane stanowisko

c) Siedziba firmy:
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

d) Adres do korespondencji: (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż siedziba firmy)
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

-
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e) Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Numer telefonu stacjonarnego

Numer telefonu komórkowego

Adres poczty elektronicznej

2.DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
a) Adres nieruchomości: (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres nieruchomości jest inny niż adres siedziby firmy z punktu 1. c))
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

b) Oznaczenie nieruchomości (należy wskazać wszystkie numery działek, które dotyczą nieruchomości)
Numer działki

Numer działki

Numer działki

Numer działki

3.TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (dotyczy nieruchomości wskazanej w punkcie 1c lub 2a))
a) Rodzaj tytułu prawnego:
Oświadczam(y), że: (zaznaczyć odpowiednie pole)
Jestem/ jesteśmy* właścicielem/właścicielami* nieruchomości
Jestem/ jesteśmy* najemcą/najemcami/dzierżawcą/dzierżawcami* nieruchomości

b) Dokument potwierdzający tytuł prawny:
Rodzaj dokumentu

Numer dokumentu

(aktu notarialnego, postanowienia sądu potwierdzającego nabycie nieruchomości lub umowy najmu/dzierżawy)

Data dokumentu (rok-miesiąc-dzień)
-

-

4. DANE DOTYCZĄCE ZAPOTRZEBOWANIA
a) Planowane zapotrzebowanie
Planowane zużycie wody na cele:
3

qs [m /s]:

3

qs [m /s]:

3

qs [m /s]:

bytowo-gospodarcze:

Qśr d [m /d]:

Przeciwpożarowe:

Qśr d [m /d]:

Technologiczne:

Qśr d [m /d]:

3
3
3

Planowana ilość ścieków sanitarnych:
3

qs [m /s]:

3

qs [m /s]:

bytowo-gospodarcze:

Qśr d [m /d]:

Technologiczne:

Qśr d [m /d]:

3
3

Planowana ilość wód deszczowych: (podać dla powierzchni ≥ 3000 m2)
3

przepływ obliczeniowy:

qs [m /s]:

przyjęto miarodajne natężenie deszczu:

[dm /s/ha]

3
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5. OŚWIADCZENIA
a) Podpisanie wniosku
Oświadczam/oświadczamy*,
że
powyższe
dane
są
prawdziwe,
jestem/jesteśmy*
umocowany/umocowana/umocowani* do złożenia wniosku oraz oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy*
świadoma/świadomy/świadomi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data (rok-miesiąc-dzień)

Podpis/podpisy

b) Przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podane przez Państwa dane osobowe we wniosku zbierane są w celu poprzedzającym zawarcie
umowy i nie
wymagają dodatkowej zgody. Obowiązek informacyjny został zrealizowany na
stronie www.pgkimkrotoszyn.pl/RODO/

6. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku załączam/załączamy*:
1. Dokument potwierdzający numer NIP
2. Dokument potwierdzający numer REGON
3. Wypis z rejestru KRS/CEDIG*
4.
5.
6.
7.

* niepotrzebne skreślić

