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

Bobrowniki dn ..................................

nazwisko i imię Wnioskodawcy (nazwa podmiotu)*

...............................................
………………………………….
adres punktu dostawy wody

...............................................
adres do korespondencji

...............................................
numer telefonu kontaktowego

WNIOSEK
o zawarcie umowy o dostarczanie wody* i odprowadzanie ścieków*
• wypełnić drukowanymi literami
Proszę o zawarcie umowy na dostarczanie wody* i odprowadzanie ścieków*
do budynku mieszkalnego*, parceli budowlanej*, mieszkania*, budynku gospodarczego*, ogrodu*, zakładu usługowego*,
zakładu produkcyjnego*, innego obiektu............................, położonego w .......................................................................
którego jestem właścicielem*, administratorem*, zarządcą*, najemcą*, dzierżawcą*, w innym charakterze
................................................ na podstawie aktu własności * KW....................., umowy* ............................, lub innym tytule
.....................................
Przyłącze wody zostało wykonane w ........ (rok) i odebrane protokolarnie (załączyć kserokopię lub wpisać brak)
.................................... . Woda używana będzie dla celów (podać ilość w m³) *socjalno-bytowych .................* produkcyjnych
............... * innych................ *
Ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego*, własnej oczyszczalni*, sieci kanalizacyjnej * - przyłącze odebrane
(załączyć protokół odbioru , wpisać brak lub budowa) ......................................... ( w przypadku braku protokołu wypisać
zlecenie na odbiór )
Dane do zawarcia umowy:
dla osób fizycznych*
- Nr dowodu osobistego......................................
- PESEL……………………...........................................
dla podmiotów gospodarczych*
- NIP....................................................................
- REGON..............................................................
- Wypis z rejestru ( kserokopia w załączeniu)
- oświadczenie czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi osobami na podstawie umowy spółki cywilnej
, *wykaz wspólników spółki cywilnej : imię i nazwisko , adres zamieszkania.
Dla w/wymienionych podmiotów przy zmianie właściciela *, administratora *, zarządcy* protokół zdawczo - odbiorczy
wodomierza głównego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia w/w wniosku o zawarcie umowy o dostarczenie
wody i odprowadzenie ścieków.
*niepotrzebne skreślić

Podpis Wnioskodawcy

Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 121 B, 42-583 Bobrowniki, tel: 32 287 41 99; bpwik@bobrowniki.pl

Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 121 B, 42-583 Bobrowniki
T: 32 287 41 99; bpwik@bobrowniki.pl

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ……………………..……………………...……………..…. (imię i nazwisko)
Zam. (miejscowość) …………………………………. (ulica) ………………………………. …..…….……. (nr) oświadczam, że jestem
właścicielem*/ współwłaścicielem* / użytkownikiem wieczystym*/ współużytkownikiem wieczystym*/
najemcą*/ dzierżawcą*/ ………………………………….. (inne)*- nieruchomości / budynku, na podstawie Aktu
własności*/ Księgi wieczystej*/ umowy* ………………………..……………………..

nr …………..………….. z dnia

……………………………….. do którego doprowadzona jest*/będzie* woda*/ z którego odprowadzone są*/będą*
ścieki*,

t.j.

nieruchomości

położonej

w

miejscowości

……………..…………………………………

przy

ulicy………………...……………………..…….......... nr ……………………………..
Jednocześnie

oświadczam,

że

współwłaściciele/

współużytkownicy

wieczyści

powyższej

nieruchomości/budynku wyrazili zgodę na złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wod.- kan. do Bobrownickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grożą odpowiednie sankcje ustawowe.

Własnoręczne podpisy przynajmniej większości

współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych

potwierdzające zgodę na zawarcie umowy na dostawę wody/ odbiór ścieków :

1. Podpis ……………………………….. PESEL ………………………………………
2. Podpis ……………………………….. PESEL ………………………………………
3. Podpis ……………………………….. PESEL ………………………………………
4. Podpis ……………………………….. PESEL ………………………………………

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia w/w wniosku o zawarcie umowy o
dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
……………………………………………..
Miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
Podpis osoby składającej oświadczenie

