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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 ZAWARCIE UMOWY
o zaopatrzenie w wodę i/lub o odprowadzanie ścieków
1. Wnoszę o zawarcie umowy/umów***:
- o zaopatrzenie w wodę
- o odprowadzanie ścieków
do/z nieruchomości zlokalizowanej
……………………………………………………………......, dz nr ……………………………..,
KW ……………………………………………………………
2. Tytuł prawny do nieruchomości***:
- własność
- współwłasność
- dzierżawa – na czas …………………………………………………………………………….
- najem – na czas …………………………………………………………………………………
- użytkowanie – na czas ………………………………………………………………………….
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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- inne………………………………………………………………………………………………….
3. Osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. W przypadku współwłasności***:
- posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli do dysponowania posesją/lokalem,
- nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli do dysponowania posesją/lokalem.
5. Użytkownik nieruchomości: ………………………………………………………………………..
6. Czy na terenie nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza - tak/nie***:
- jeśli tak, to w jakiej branży? .................................................................................................
W przypadku rozpoczęcia oraz zakończenia działalności gospodarczej na
przedmiotowej nieruchomości zobowiązuję się zgłosić powyższy fakt do MPWiK
Sp. z o.o. w Sieradzu w terminie dwóch tygodni.
7. Na jakie cele jest zużywana woda? – gospodarstwa domowego, socjalno-bytowe,
produkcyjne, budowlane***.
8. Czy na terenie posesji jest ujęcie własne wody – tak/nie***.
9. Czy ścieki sanitarne z posesji są odprowadzane do kanalizacji miejskiej - tak/nie***.
10. Czy ścieki sanitarne są odprowadzane do kanalizacji poprzez osadnik - tak/nie***.
11. Wskazanie wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości …………………………………..

Postanowienia ogólne:
1. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania, o wszelkich zmianach w zakresie tytułu
prawnego do dysponowania posesją/lokalem, w szczególności o utracie tytułu prawnego.
2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.
3. Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z Informacją konsumencką dla usług
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

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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