Wniosek o zawarcie umowy
o dostarczenie wody*, odprowadzenie ścieków*

Data …………………………………….
Nr

…………………………………….

Wnioskodawca - Odbiorca usług:
Imię Nazwisko/nazwa instytucji /firmy …………………………………..
……………………………………………………………………………..
PESEL/NIP ………………………………………………………………..
REGON***………………………………………………………………...
Adres zameldowania/siedziby …………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji ………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Telefon (w godz. 700 – 1500) ………………………………………………

Wody Miejskie Stargard Spółka z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
NIP: 854-001-15-20, REGON: 811115758
Pion Techniczno-Eksploatacyjny
ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
tel. 91 577 15 71 519 546 944

Wniosek dotyczy posesji przy ul. ………………………………………… nr …………. nr geod. działki …………
Cel dostawy wody/odbioru ścieków: **
budowa
socjalno – bytowe

działalność gospodarcza

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:**
tak

nie …………………………

Zapotrzebowanie na wodę w m3/m-c:
Ścieki z posesji odprowadzane są do: **
miejskiej kanalizacji sanitarnej

bezpośrednio poprzez przyłącze będące moją własnością
poprzez instalację* przyłącze* innych użytkowników

zbiornika bezodpływowego
Stan wodomierza …………………………….. w dniu ………………………………………………..
Budynek:**
Budynek mieszkalny
Budynek usługowy
Budynek przemysłowy
Dodatkowe informacje:
……………………………………………………………………………………………………...
Czas trwania umowy – określony*: do dnia ……………………… / nieokreślony*
W załączeniu:**
Protokół odbioru technicznego/końcowego
przyłącza wodociągowego* kanalizacyjnego*
Dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości (ksero)
Wypis z KRS***(ksero)
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej***(ksero)
Dokumenty o nadaniu: NIP, REGON***(ksero)

Oświadczam, że jestem:**
właścicielem
współwłaścicielem
zarządcą
………………………………….

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej Umowy. Umowa zostanie zawarta w ciągu14 dni, po
uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenie dokumentów nie dołączonych w chwili jej składania ....................................
Dostawa wody/ odprowadzenie ścieków rozpocznie się w ciągu 3 dni od podpisania Umowy przez obie Strony.
1.Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach
Sprawdzono kompletność dokumentów
związanych z przygotowaniem Umowy.
i poprawność wypełnienia formularza
2.Oświadczam, że zapoznałem się z Uchwałą Nr VIII/105/2019 z dnia
25 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej w Stargardzie. Równocześnie oświadczam,
……………………………………………
że otrzymałam/em i akceptuję treść regulaminu i cennika.
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

* - niepotrzebne skreślić, ** - odpowiednie zaznaczyć, *** - dot. instytucji/firmy

………………………………………………..
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

