Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1)

Załącznik nr 1 A

WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Wnioskodawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię/nazwa firmy1) - reprezentowana przez)

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……….
(adres zameldowania/siedziby1))

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(adres do korespondencji)

 NIP :  KRS : 
Telefon:
 lub 
E-mail: 
2)

PESEL:

Wnioskodawca oświadcza, że jest3):

2)

właścicielem

zarządcą

najemcą

dzierżawcą

użytkownikiem

(status prawny wnioskodawcy wobec nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem)

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1)
dot. nieruchomości położonej w ……………..…………….…. przy ul. ……...…….………………………………………… nr ……….…………
na działkach o nr ……………………………………………………………………………………………... obręb …………………………………..……….
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: .....………………………………………………………………………..………………………..

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków1)
z dniem ………………………………………………… . Nieruchomość objęta wnioskiem posiada4):



przyłącze wody - prognozowane zużycie wody w ilości ………………………………………. m³/miesiąc;



przyłącze do kanalizacji sanitarnej - użytkowane od dn. .………………………….……………………… r.5);



zbiornik bezodpływowy/własną oczyszczalnię ścieków1);



własne ujęcie – ilość odprowadzanych ścieków ustalona na podstawie wodomierza:
nr …………………………………………………..…………. stan …………………….. m³ z dn. ………………………………………. r.;



wodomierz odliczający – ilość wody bezpowrotnie zużytej ustalona na podstawie wodomierza:
nr …………………………………………………..…………. stan …………………….. m³ z dn. ………………………………………. r.;



przepływomierz – określający ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej:
nr …………………………………………………..…………. stan …………………….. m³ z dn. ………………………………………. r.

W załączeniu przekazuję kserokopie4):

 odpisu KW  aktu notarialnego  postanowienia sądowego  umowy najmu/dzierżawy1)  wypisu z rejestru gruntów
 wypowiedzenia/protokołu zdawczo-odbiorczego1)  pełnomocnictwa do reprezentowania/zawarcia umowy1) w imieniu Wnioskodawcy
 decyzji nadania NIP  decyzji nadania REGON  wypisu z KRS  zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 innych dokumentów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż w nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem4):

 mieszkam (odprowadzam ścieki wyłącznie bytowe)
 prowadzona jest działalność gospodarcza: ……………………………..............................
Podpisanie niniejszego wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wnioskodawcy na przetwarzanie Pana/Pani1) danych osobowych przez MPWiK Sp. z o.o.
w Rzeszowie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1) – podstawa prawna:
Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. z dnia 13.06.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
1) niewłaściwe skreślić
2) dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
3) właściwe podkreślić
4) właściwe zaznaczyć „X”
5) brak daty oznacza naliczanie opłat za ścieki od dnia montażu wodomierza

.…………….…………….…………..……………………………………
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
ver. 1609112013

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK

Informacje dot. nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem
 Powód zawarcia umowy:







nowe przyłącze/a (wymagany protokół odbioru MPWiK);
aktualizacja o protokół odbioru MPWiK;
zmiana posiadacza;
teren przyłączony do Rzeszowa;
inny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Protokół/y odbioru:


nr ………………………..………………….………….. z dn. …………………………………… przyłącza/y …………………………........



nr ………………………………………….………..….. z dn. …………………………………… przyłącza/y …………………………........



lokalizacja wodomierza: ……..…………………………………………………….……………………………………………………..……..
(uzupełnić w przypadku braku „rzutu pomieszczenia z lokalizacją wodomierza)

Wymagany załącznik nr 2:

 tak

 nie

 wspólne włączenie do kanalizacji

 Montaż wodomierza głównego ustalony z TW (MPWiK):


na dzień ………………………………………...…….. o godzinie ………….………………………

Rozliczanie na podstawie informacji z polecenia ……………………………….……………………………………………….. .


nr wodomierza głównego ………………..……………..……..…….. nr nakładki radiowej ……………………………………



od stanu …………………………………. m³ z dn. ……………………………………...…….. .

 Dane w bazie KOMADRES:


nr KONTRAHENTA

………………………………………..



nr UMOWY

………………………………………..



nr DODATKOWY

………………………………………..

Informacje dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..……………………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek)

ver. 1609112013

