MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
ul. 11 Listopada 54 a, 38-300 Gorlice – tel. 018/353-73-70 w. 27 i 34 (faktury i rozliczenia)
Zakład Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej – tel. 018/ 352-67-24 ( uzgodnienia techniczne i umowy)

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
W związku z dokonanym odbiorem instalacji przyłączeniowej wykonanej na podstawie
Projektu Technicznego i zgodnie z Protokołem odbioru Nr ..................................... z dnia
........................... proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
1. Wnioskodawca - Płatnik
imię i nazwisko

PESEL
kod pocztowy

miejscowość
ulica

nr domu / mieszkania

Adres do korespondencji / jak wyżej

imię i nazwisko

kod pocztowy

miejscowość
ulica

nr domu / mieszkania

2. Nazwa obiektu i adres
1
2
3
nazwa obiektu / zakładu

ulica i nr domu lub działki

3. Określenie tytułu prawnego obiektu/nieruchomości
(własność/zarząd / użytkowanie / służebność /użytkowanie wieczyste gruntu /wynikający z umów lub inne)

...................................................................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

ROZLICZENIE

□

zaopatrzenie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej – podstawą do ustalania ilości
odprowadzonych ścieków jest ilość ścieków równa ilości pobranej wody, na podstawie wskazań
wodomierza zamontowanego w pomieszczeniu ……………………………….

□

zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia własnego - podstawą do ustalania ilości

odprowadzonych ścieków jest ryczałt, ustalony z wykorzystaniem norm zużycia wody, o których mowa
w § 19 ust. 3 ustawy dla poszczególnych grup odbiorców usług.
Ilość osób zameldowanych w dniu złożenia wniosku: .......................................................

□

zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęcia własnego (studnia – hydrofor) – podstawą
do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest wskazanie urządzenia pomiarowego zamontowanego
na koszt odbiorcy w miejscu wskazanym przez Spółkę na przyłączu kanalizacyjnym.

Wnioskodawca – Płatnik zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia MPGK SP. Z O.O. o:
a) zmianach własnościowych nieruchomości lub o zmianach osób korzystających z lokali,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na jakość usług
świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
c) zamiarze zmiany przeznaczenia pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz główny,
d) stwierdzeniu zerwania plomb urządzenia pomiarowego lub jego niesprawności,
e) zmianie ilości osób zamieszkujących/zatrudnionych,
f) zmianach przeznaczenia lokali mających wpływ na treść umowy,
g) innych okolicznościach mających wpływ na treść umowy.
Oświadczam, że:
•
•

•
•

zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz
Cennikiem usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli,
podane dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPGK Spółka z o.o. wyżej podanych danych osobowych
w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umów wchodzących
w zakres działalności MPGK Spółka z o.o., z zapewnieniem prawa wglądu do tych danych i ich
poprawiania. MPGK Spółka z o.o. zapewnia ochronę danych zgodnie z normami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.).

UWAGA:
MPGK Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego deklarowanego przez
Wnioskodawcę we wniosku. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych zastosowanie będą
miały przepisy wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

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

data i podpis wnioskodawcy

Dział Sprzedaży:
Wprowadzono do ewidencji dnia

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

Numer PŁATNIKA

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

Numer PUNKTU POBORU

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

Grupa odbiorców:

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

Średnie zużycie wody m3/m-c

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

............................................
data podpis pracownika

