Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
ul. Staszica 55, 39-220 Pilzno
tel. 14 6721 298, e-mail: info@mzwikpilzno.pl

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków.
Dział Obsługi Klienta
Tel. 14/6707923
Pilzno, dn……………………………

WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania / siedziby…………..……………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. kontaktowy ……………………………………………. E-mail..…………………………………………………………………………………….
PESEL*…… ……………………………………………………. NIP*…….…………………………………………………………………………………….
REGON*…………….……………………………………….. KRS*…………………………………………………………………………………………..

Występuję o zawarcie umowy:
Typ umowy:

□ na dostawę wody □na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych□ na odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków przemysłowych
Podmiot:

□osoba fizyczna□ osoba prawna □osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą□instytucja
Położenie nieruchomości:

Miejscowośd …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica: ……………………………………………………………………………………… Działka/i nr…………………………………………………………………
Ilośd osób zamieszkujących podłączony budynek ………………..
I.

Oświadczam, że posiadam:

1. Tytuł prawny do nieruchomości:

□własność □współwłasność □ dzierżawa □ najem □zarząd □ użytkowanie zapisane w akcie
notarialnym □inne ……………………………………………………………………………
2. Korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

□postępowanie spadkowe w toku □inne ……………………………………………………….
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II.

Przeznaczenie nieruchomości:

□budynek zamieszkały□budynek w budowie □inne ……………………………………………
III.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy związane jest:

□ z podłączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej □ze zmianą właściciela
nieruchomości □ze zmianą danych Odbiorcy usług
IV.

Nieruchomość posiada:

□przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej □własne ujęcie wody □punkt poboru do
podlewania terenu zielonego (dodatkowy wodomierz) □przyłącze kanalizacyjne do sieci
kanalizacyjnej □zbiornik wybieralny bezodpływowy□przydomowa oczyszczalnia ścieków
V.

Cel zużycia wody:

□na cele dla ludności □na cele socjalno-bytowe □na cele przemysłowe
VI.

Odprowadzane ścieki będą :

□ściekami bytowymi (gosp. domowe) □ściekami komunalnymi □ściekami przemysłowymi
VII.
Załączniki do wniosku:
1. Potwierdzające tytuł do korzystania z podłączonej nieruchomości:

□kserokopia aktu własności □odpis z księgi wieczystej □bieżąca decyzja podatkowa
□umowa najmu/dzierżawy*□inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości
2. Pozostałe:

□protokół odbioru przyłącza ……………………………….. □pełnomocnictwo dla osób
reprezentujących □inne ……………………………………………………………
3. Załączniki do wniosku dotyczące osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność lub
instytucji:

□ zaświadczenie nadania NIP □zaświadczenie nadania REGON □zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej □aktualna kopia odpisu z KRS
Oświadczenie
1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dostarczaniawody i odprowadzania ścieków
obowiązującym w MZWiK w Pilźnie,
2) Akceptuję / nie akceptuję* zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, ich korekt oraz duplikatów w
formie elektronicznej (pliku PDF) za usługi świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Pilźnie na wskazany we wniosku adres e-mail.
(Faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: faktury@mzwikpilzno.pl – więcej informacji na
www.mzwikpilzno.pl)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż: 1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZWiK w Pilźnie, ul. Staszica 55, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach
wynikających z niniejszego wniosku, 3) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) Podanie do MZWiK danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji niniejszego Wniosku.

*- niepotrzebne skreślid
………………………………………………………………….
( Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

…………………………………………………………..
( Data i podpis osoby przyjmującej wniosek )
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