………………………….., dnia …………………………….

WNIOSKODAWCA:
nazwa firmy

adres do doręczania faktur VAT

………………………………………………………………….

nazwa

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

adres ………………………..........…………………………..

………………………………………………………………..........................
adres

………………………………………………………………….
telefon ……………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….............................

REGON ……………………………..…………………………
KRS ………………………………………………..…………..

Zakład Usług Wodnych
Spółka z o.o. w Koninie
ul. Nadbrzeżna 6 A
62-500 KONIN
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
dla odbiorców prowadzących działalnośd gospodarczą
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 72, poz. 747 ze zm.) wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości
zlokalizowanej w: …………..………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, że jestem:*

właścicielem

2. Tytuł prawny do nieruchomości*

współwłaścicielem – udział: …………. dzierżawcą / najemcą zarządcą
kserokopia aktu własności

inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości:

odpis

księgi wieczystej

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

3. Tytuł prawny do zawarcia umowy*

kserokopia odpisu KRS

wpisu do ewidencji
 kserokopia
działalności gospodarczej

4. Miejsce lokalizacji wodomierza*:

studzienka wodomierzowa

budynek

5. Planowane zużycie wody:

………..………….m3 / miesiąc

6. W O D A

7. Ś C I E K I

n a c e l e*:

budowy

socjalno-bytowe

1. Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków*:

produkcyjne

inne

handlowo-usługowe

nie dotyczy

według wskazań wodomierza głównego (ilość ścieków równa ilości pobranej wody z wodociągu),
według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody ustalonej na
podstawie dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej,

według wskazań urządzenia pomiarowego bezpośrednio mierzącego ilość odprowadzanych ścieków.
.
2. Przy zaopatrzeniu w wodę z ujęcia własnego rozliczenie ilości odprowadzanych ścieków na podstawie*:

wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia,
urządzenia pomiarowego bezpośrednio mierzącego ilość odprowadzanych ścieków.
3. Rodzaj odprowadzanych ścieków*:

socjalno- bytowe

przemysłowe

( po podczyszczeniu )

Załączniki do wniosku:
• kserokopia aktu własności** / odpis z księgi wieczystej**,
• kserokopia wypisu z KRS** / kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej**
• inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości: ………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ZUW Sp. z o.o.,

na potrzeby realizacji niniejszego wniosku
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Podpis Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………

*) zaznaczyć właściwe
**) niepotrzebne skreślić

