MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O.
W Złotowie
ul. Wodociągowa 1A,
77-400 Złotów
NIP: 767-10-28-360
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Złotów, dnia __________ r.

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OBJĘTYCH UMOWĄ DLA NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ PRZY:
działka nr:
CZĘŚĆ A1 - DANE ODBIORCY USŁUG - OSOBY FIZYCZNE
Nazwisko i imię: _______________________________________________________ PESEL:
Adres
zamieszkania:
Telefon kontaktowy:

Adres do korespondencji:
CZĘŚĆ A2 - DANE ODBIORCY USŁUG - ODBIORCY INSTYTUCJONALNI Nazwa:

Siedziba:

Adres do korespondencji:
NIP: ______________________________________ Telefon kontaktowy:
Przedstawiciel 1:
W przypadku spółki cywilnej lub działalności gospodarczej adres zamieszkania przedstawiciela:
__________________________________

Przedstawiciel 2:
W przypadku spółki cywilnej, lub działalności gospodarczej adres zamieszkania przedstawiciela:
__________________________________

CZĘŚĆ B - ZAKRES UMOWY
1. Dostawa wody z sieci miejskiej
2. Odbiór ścieków ..........................
3. Odbiór ścieków deszczowych. .
.tak/nie* tak/nie*
3A) / nie(wypełnić pkt. 3B)*
.tak(wypełnić pkt.
3A. Powierzchnia, z której wody opadowe odprowadzane są do sieci kanalizacji
deszczowej: • Dachy ....................................................................................................................
m
2
• Tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe ............................................................
. ______________ m
2
• Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej .........................................................................................
. ______________ m
2
• Parkingi o nawierzchni nieszczelnej o ilości miejsc parkingowych powyżej 500 pojazdów .
m
2
• Inne niż wyżej wymienione ..........................................................................................................
______________ m
2
3B. Sposób zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości:

4. Zużycie wody na cele: ................................................... / socjalno bytowe gospodarstw
domowych, / pozostałe, / budowy*
5. Rodzaj odprowadzanych ścieków: .............................................................................. /
bytowe, / komunalne, / przemysłowe*
Skład ścieków przemysłowych (wypełnia dostawca ścieków przemysłowych): BZT5
azot ogólny
ChZT ................................................................................... metale ciężkie
zawiesina ogólna................................................................. pH
substancje ekstrahujące się eterem
naftowym ............................................................................temperatura
6. Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków:
• według wskazań urządzenie pomiarowego ................................................................................
................ tak/nie*
• według wskazań wodomierza MZWiK (ilość ścieków równa ilości pobranej wody) . . . .
tak/nie*
• według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej ustalonej na
podstawie wodomierza dodatkowego w układzie szeregowym (podlicznik) .
tak/nie*

UWAGA! - zakreślić tylko jeden wariant. CZĘŚĆ C - OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Deklarowana ilość odprowadzanych ścieków
_________________________________________ m
3
/miesiąc
Deklarowana ilość zamieszkałych osób
Deklarowany termin obowiązywania umowy: od _____________________________________
do _________________________________
DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH:
Administratorem danych osobowych, które podałam/podałem w niniejszym wniosku staną się Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie Sp. z o.o. - siedziba: 77-400 Złotów, ul. Wodociągowa
1A. Zostałam/zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych jest niezbędne dla
celów związanych z wykonaniem umowy na dostarczanie wody* i/lub odbiór ścieków. Dane
osobowe, które podałam/podałem we wniosku, nie będą udostępniane przez administratora danych
osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Jestem świadoma/świadomy* przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie we
wniosku danych i ich poprawiania.
UWAGA: MZWiK Spółka z o.o. w Złotowie zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu
faktycznego deklarowanego przez Wnioskodawcę we
wniosku oraz zastosowania sankcji wynikających 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).
czytelny podpis Wnioskodawcy
Dokumenty wymagane do zawarcie umowy w przypadku osób fizycznych:
1. Wniosek o zawarcie umowy.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy.
Dokumenty wymagane do zawarcie umowy w przypadku odbiorców instytucjonalnych:
1. Wniosek o zawarcie umowy.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy.
4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. * niepotrzebne skreślić

