Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
sanitarnych
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Sieradz, dn. …..………………….…....
Nr umowy*..………………………………… Nr kontrahenta*.………………………………………
dotyczy nieruchomości zlokalizowanej……………………………….… nr ……………..…...…....
Imię ……………………………………… Nazwisko …………………………………………………
Nazwa instytucji**.……………….……………….…………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby**.…….……………………………………………………………..…..
adres do korespondencji …….…………………………………………..…………………………....
PESEL ……………………….. REGON**……………………. NIP**.………………………………
tel. kont. ……………………..…..... email …………………………………………………………….

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wnoszę o rozwiązanie umowy/umów Nr: ………………………………………………………….
zawartej/ych w dniu……………………………………………………………………………………
na usługi***:
- zaopatrzenia w wodę
- odprowadzania ścieków
i wnoszę o rozliczenie wg stanu:
wodomierza głównego: nr wodomierza ………..…..………………….. stan ……………….... m³
wodomierza dodatkowego: nr wodomierza ………..…..……………… stan ……………….... m³
wodomierza lokalowego: nr wodomierza ………..…..………………... stan ……………….....m³
urządzenie pomiarowe – nr / oznaczenie ………..…..………………... stan …………….…... m³
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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Wypowiedzenie/rozwiązanie związanie jest z***:
- sprzedażą nieruchomości/lokalu
- przekazaniem nieruchomości/lokalu
- utratą tytułu prawnego do nieruchomości/lokalu
- likwidacją przyłącza
- inne - ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z siedzibą przy ul. Górka Kłocka 14 wyżej
podanych danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych o nazwie „klienci/petenci”, w związku z zawarciem
i wykonywaniem umów wchodzących w zakres działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z zapewnieniem prawa wglądu
do tych danych i ich poprawienia. MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

...........................................................
podpis przyjmującego wniosek

.......................................................
podpis składającego wniosek

* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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