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Wnioskodawca - Inwestor

Dane do korespondencji
Wypełnić tylko gdy adres do korespondencji jest inny niż
dane Wnioskodawcy / Inwestora*

Nazwisko i Imię / nazwa*

Nazwisko i Imię / nazwa*

Ulica i nr domu

Ulica i nr domu

–

–

Kod pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

PESEL/NIP*

Telefon kontaktowy

PESEL/NIP*

nr i seria dokumentu tożsamości

nr i seria dokumentu tożsamości

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ / I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW*
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody / i odprowadzanie ścieków* do:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

budynku mieszkalnego

□

□

innego obiektu

…......................................................................................................................

działki budowlanej

budynku usługowo – handlowego

w Imielinie przy ul. ….............................................................................. nr / nr działki* ….................................
Jednocześnie oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ własność / współwłasność* □

dzierżawa/najem

□

użytkowanie

□

nieuregulowany stan prawny

oraz zobowiązuję się do:
•

dostarczenia, w terminie 14 dni, wyników badania przydatności do spożycia wody przepływającej
przez wybudowane / uruchomione* przyłącze oraz podpisania przedstawionej mi umowy na dostawę
wody / i odprowadzenie ścieków*,

•

zabezpieczenia zabudowanego wodomierza przed zniszczeniem lub kradzieżą,

•

utrzymanie studzienki wodomierzowej / piwnicy* w stanie umożliwiającym dokonywanie odczytów
wodomierza,

•

terminowego regulowania rachunków,

•

natychmiastowego zgłaszania wszelkich zmian w zakresie użytkowania oraz danych płatnika.

Dane zabudowanego wodomierza
[mm]

Nr hologramu

Nr plomby

Nr fabryczny

Stan wodomierza

Dokładna lokalizacja wodomierza

Pracę wykonał

Data rozpoczęcia odprowadzenia ścieków**

Stan wodomierza**

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na obszarze Imielina oraz z Cennikiem usług Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w Imielinie, oraz
akceptuję ich treść. Zobowiązuję się także dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością (akt własności, odpis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowa najmu,
lub oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością).
Oświadczam również, że w przypadku zainstalowania własnego ujęcia wody (hydroforu) zainstaluję
urządzenie pomiarowe w miejscu ustalonym z przedstawicielem MSK w Imielinie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Miejska Spółkę
Komunalną

Sp. z o. o. w Imielinie ul. Imielińska 87 na potrzeby związane z zawieraną umową.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie (jednakże odmowa
podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji zlecenia). Oświadczam ponadto, że
zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich
poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Imielin, dn. .................................................................
(Data złożenia wniosku)

podpis wnioskodawcy* /inwestora*

Odbiorca został przyłączony do sieci kanalizacyjnej

Odbiorca został przyłączony do sieci wodociągowej

(Kierownik sieci kanalizacyjnej)

(Kierownik sieci wodociągowej)

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy osób rozszerzających umowę o odprowadzenie ścieków

