Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej na terenie
Miasta Kostrzyna nad Odrą

Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.

Dział prowadzący sprawę :

ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Biuro Obsługi Klienta

NIP : 598-000-42-38

95 727 96 51, 95 727 96 49
www.mzk.kostrzyn.pl
e-mail : bok@mzk.kostrzyn.pl

Data : …….....................................
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2006, nr 123, poz.858) oraz § 11 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego
przez Radę Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dnia 27 kwietnia 2006 roku wnoszę o zawarcie umowy.

Wnioskodawca :
Nazwisko/nazwa

Imię / cd. nazwy firmy

Adres zamieszkania / siedziba :
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Nr posesji

Nr lokalu

NIP (dotyczy firm) / PESEL (odbiorcy indywidualni)

Osoba reprezentująca firmę :
Imię i nazwisko

Dane kontaktowe :
Telefon

e-mail

Adres do korespondencji : (wypełnić jeśli dane inne niż wnioskodawcy)
Miejscowość

Ulica

Kod

Poczta

Nr posesji

Nr lokalu

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej na terenie
Miasta Kostrzyna nad Odrą

Adres przyłączanej nieruchomości :
Miejscowość

Ulica

Kod

Nr ewid. działki/działek

1.

Cel dostawy wody / odbioru ścieków :

2.

Gospodarstwa domowe

Poczta

Nr posesji

Nr lokalu

Działalność gospodarcza
opis działalności, powierzchnia zabudowy : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….……….………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……
Budowa
Inny (określić jaki, np. podlewanie terenów zielonych) ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zapotrzebowanie na wodę w m3/m-c : ……………………………………………………………………..
3. Czy występuje konieczność dodatkowego zapewnienia wody do celów ppoż.:
Tak - w ilości dm3/s …………………………
Rodzaj i ilość hydrantów : …………………………………………….
Nie występuje
4.

Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków z posesji w m3 / m-c : (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj i podać
ilość) :
Ścieki przemysłowe – ilość ……………
Ścieki bytowe z gospodarstw domowych – ilość ………………
Ścieki bytowe z innych obiektów niż gospodarstwa domowe – ilość ………………..

5.

Informacja o posiadaniu własnej studni TAK/NIE *(przy potwierdzeniu posiadania studni należy opisać: czy
studnia używana jest tylko i wyłącznie do podlewania terenów zielonych czy też podłączona jest do istniejącej instalacji
wewnętrznej nieruchomości, czy odprowadzane są z niej ścieki bytowe, przemysłowe do kanalizacji miejskiej).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Sposób odprowadzenia wód opadowych :
do gruntu lub w inny sposób (opisać …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
do kanalizacji ogólnospławnej
do kanalizacji deszczowej

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej na terenie
Miasta Kostrzyna nad Odrą

7.

Tytuł prawny do nieruchomości :
własność

8.

dzierżawa/najem

użytkowanie

inny (opisać jaki : ………………..…………………… )

Inne informacje i wnioski :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku dołączam :
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
Wypis z KRS (dotyczy firm)
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy firm)
Załącznik do umowy o wskazaniach wodomierza/y
Pozostałe : …………………………………………………..
Mapa sytuacyjna z zaznaczeniem budynków/budowli do której doprowadzona jest woda lub odprowadzanie
ścieków.

………………………………………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

