Druk ZWG-06

Zakład

Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach

Jerzmanowice dnia,……………………
………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………………..
Adres

………………………………………………………..

………………………………………………………..
Dane kontaktowe/ nr telefonu

WN IO SE K
o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wnoszę o zawarcie umowy na*:
dostawę wody i odbiór ścieków

osobę fizyczną

dostawę wodę

osobę prawną lub instytucje

odprowadzanie ścieków
dla nieruchomości nr ………………………… w miejscowości ………………………………………......
Dane do umowy:
Nazwisko i imię / Nazwa firmy ……………………………………………………………..…………………
Adres zameldowania/siedziby firmy: ………………………………………………………………………...
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………...………………..
Pesel …………………………..…..………… Nr telefonu ……….…..……………………………………...
NIP …………………………………..………. REGON ……………………….……………………………..

ZAKRES UMOWY:
woda pobierana*:

z sieci wodociągowej

z własnego ujęcia wody

przeznaczona na cele*:
gospodarstwa domowego
przemysłu

budowy

inne

handlowo – usługowe

rodzaj działalności gospodarczej ……………………………………………………………………………

*

Właściwe zaznaczyć

Zakład Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice

Tel. Fax +48 12 38 95 023
biuro@zwgjerzmanowice.pl
www.zwgjerzmanowice.pl

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice
NIP: 677-20-19-451

ścieki odprowadzane będą do*:
sieci kanalizacji sanitarnej ZWG – Gmina Jerzmanowice–Przeginia
bezodpływowego zbiornika nieczystości ciekłych (szambo)
przydomowej oczyszczalni ścieków

rodzaj odprowadzanych ścieków*:
bytowe

(ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności
publicznej, powstałe w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków)

przemysłowe

(ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi
będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez
zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową,
a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu)

komunalne

(ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych,
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie
kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych)

Tytuł prawny do nieruchomości: właściciel / współwłaściciel / najemca / użytkownik / inny
………………………………………………………………………………………….……………………….

Wnioskodawca oświadcza, że:
1. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
2. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.
3. Zapoznał się z Informacją o ochronie danych osobowych przekazanych przez ZWG w Jerzmanowicach.
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:
1. Wniosek o zawarcie umowy.
2. Kopia aktu notarialnego (bądź inny dokument stwierdzający prawo do nieruchomości).
3. Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela).
4. Inne załączone dokumenty ………………………………………………………………………………...
Jeśli umowę zwiera osoba prawna lub instytucja należy dołączyć dokumenty rejestrowe:
5. Kopia decyzji nadania numeru NIP i REGON
6. Kopia wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności.

………………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS

Zakład Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice

Tel. Fax +48 12 38 95 023
biuro@zwgjerzmanowice.pl
www.zwgjerzmanowice.pl

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice
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