
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie
ścieków z nieruchomości położonej na terenie Gminy....................................

Zakład Usług Komunalnych sp. z. o. o.
ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów
NIP: 748-000-24-38
REGON: 530585622
tel. 77/403-69-66; 403-69-82                                              
e-mail: zuk@baborow.pl 

                               
 Data: ..........................................

Wnioskodawca:
Nazwisko/nazwa

Imię/cd. Nazwy firmy

Adres zamieszkania/siedziba:
Miejscowość Kod Poczta

Ulica Nr posesji Nr lokalu

NIP (dotyczy firmy) PESEL (odbiorcy indywidualni): (pole obowiązkowe)

Dane kontaktowe:
Telefon e-mail

Adres nieruchomości:
Miejscowość Kod Poczta

Ulica Nr posesji Nr lokalu

1. Cel dostawy wody / odbioru ścieków:
      ☐ Zaopatrzenie  w wodę ludność (gospodarstwa domowe)

      ☐  Inny (określić z katalogu art. 274 Prawo Wodne) ...................................................................................................

2. Zapotrzebowanie na wodę w m³/m-c: 

3. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków z posesji w m³/m-c: (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać ilość)

      ☐ Ścieki komunalne – ilość ................................
 
      ☐  Ścieki bytowe z gospodarstw domowych - ilość ................................
 
      ☐ Ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe - ilość ................................

      ☐ Ścieki przemysłowe - ilość ................................



4. Informacja o systemie odprowadzania ścieków: 

      ☐ Nieruchomość skanalizowana 

      ☐ Nieskanalizowana :

          ☐ Przydomowa oczyszczalnia ścieków w posiadaniu wnioskodawcy
           ☐ Zbiornik bezodpływowy
         ☐  Inne ................................................................................................

5. Sposób odprowadzania wód opadowych:

     ☐ Na własny nieutwardzony teren lub studia chłonna

     ☐ Na teren lub w inny sposób z pominięciem kanalizacji deszczowej 

     ☐ Do kanalizacji deszczowej

6. Tytuł prawny do nieruchomości:

     ☐ zarządzanie          ☐ własność/współwłasność         ☐ dzierżawa/najem          ☐ użytkowanie          ☐
nieuregulowany 
                                                                                                                                                                    stan prawny      

7. Czas trwania umowy: od dnia ........................... na czas

     ☐ Nieokreślony         ☐ Określony do dnia ..............................

8. Budynek :

     ☐ zamieszkały          ☐ niezamieszkały          ☐ w budowie          ☐ działka niezabudowana

9. Inne informacje i wnioski:

 
  
    Do wniosku dołączam:

   ☐ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub oświadczenie o posiadaniu tytułu 
       prawnego do korzystania z nieruchomości

   ☐Wypis z KRS (dotyczy firm)

   ☐ Zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm)

   ☐ Załącznik do umowy o stanie wodomierza/y

   ☐ Załącznik do umowy – informacja o normie zużycia wody w przypadku braku licznika

   ☐ Protokół odbioru technicznego przyłączy

   ☐ Pozostałe ...............................................................................



Dane do korespondencji: (wypełnić jeśli dane inne są niż wnioskodawcy)

Nazwisko/nazwa

Adres: 
Miejscowość Kod Poczta

Ulica Nr posesji Nr lokalu

Dane kontaktowe:
Telefon e-mail

Jednocześnie  zobowiązuję  się  do  osobistego  stawienia  się  w  siedzibie  Spółki  w  Baborowie  przy
ul. Krakowskiej 1 w terminie 14 dni od momentu złożenia niniejszego wniosku celem podpisania umowy na
zaoptrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków. Jestem świadomy, że nie dotrzymanie w/w terminu skutkować
będzie naliczeniem opłaty za nielegalny pobór wody lub/ i  odprowadzanie ścieków i  wyciągnięciem dalszych
konsekwencji z tym związanych. 

INFORMACJA :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

10.05.2018 r. (Dz. u. Nr 2018 poz. 1000) w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach.
3. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

                
              Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
z siedzibą w Baborowie przy ul. Krakowskiej 1 w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

                 Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

                Informujemy, iż w sprawach spornych w związku z odmową zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków przez przedsiębiorstwo, odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia się do
sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przysługuje złożenie wniosku do właściwego ze
względu  na  siedzibę  Dyrektora  regionalnego  zarządu  gospodarki  wodnej  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody Polskie
zgodnie  z  art.  27  Ustawy z  dnia  7  czerwca  2001 r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wode  i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z  2017 r. poz. 328 ze zm.). 

           ..................................................................                                                                 ...............................................................
                 Miejscowość, data                                                                                Czytelny podpis


