
                                                                                                                                        .......................................
   (miejscowość, dnia)

WNIOSKODAWCA:

Nazwisko i imię:..................................................

Adres: ..................................................................  

   Zakład Komunalny Gminy Lubiewo
ul. Główna 75

         89-510 BYSŁAW

WNIOSEK 
 o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

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.)  oraz  §  12  Regulaminu  dostarczania  wody  
i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pomorskiego Nr 47, poz. 787) wnoszę o zawarcie umowy.

Posesja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej*:
 tak                     nie

Stan początkowy wodomierza ........................ m3. Rozliczenie od dnia ..........................

Ścieki z posesji odprowadzane są do   kanalizacji sanitarnej*:                   
 bezpośrednio

 poprzez instalację innych użytkowników

 zbiornika bezodpływowego – szamba.

Budynek*:     
 zamieszkany        w budowie             działka niezabudowana                   

Miejsce lokalizacji wodomierza  *:    studzienka wodomierzowa            budynek                   

Dodatkowe informacje:......................................................................................................................... 

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

W załączeniu*:
 kserokopię aktu własności
 odpis z księgi wieczystej,
 inny dokument 

potwierdzający stan prawny 
nieruchomości: .......................
................................................
.........................

Oświadczam, że jestem*:
 właścicielem posesji,
 współwłaścicielem - udział: ......................., 
 zarządcą,
 dzierżawcą.
 ................................................................. 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta  
po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, z mocą obowiązującą od 
dnia  złożenia  wniosku.  Fakturowanie  usług,  świadczonych  przez  Przedsiębiorstwo,  będzie  się 
odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą.

*zaznaczyć

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych 
z przygotowaniem umowy.

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

(Czytelny podpis wnioskodawcy)
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