Jeżów, dn. .......................

……………………………………………..…..
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

………………………………………..………..
(adres zamieszkania)

…………………...
(miejscowość)

NIP
……………………………………..
(telefon)

PESEL

Wójt Gminy Jeżów
WNIOSEK
O zawarcie umowy o odbiór ścieków z posesji położonej w miejscowości Jeżów,
przy ulicy ................................. nr ............, o numerze ewidencyjnym
gruntu ..........................
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania ww. nieruchomością,
oraz upoważnienie do podpisania niniejszej umowy.

"Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla potrzeb
prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszej Umowy (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

…….……………………………
(podpis wnioskodawcy )
UWAGA:

) Ilość wody do podlewania może być naliczana wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza
dodatkowego zainstalowanego przez Odbiorcę Usług. Należy podać na bieżąco do Urzędu Gminy
w Jeżowie pok. nr 19 nr fabryczny i datę założenia wodomierza dodatkowego, daty i odczyty
wodomierza dodatkowego- w terminach dokonywanych odczytów wodomierza głównego.
2
) Ilość wody z ujęcia własnego może być naliczana wyłącznie na podstawie wskazań
wodomierza własnego zainstalowanego przez Odbiorcę Usług. Należy podać na bieżąco do
Urzędu Gminy w Jeżowie pok. nr 19 nr fabryczny i datę założenia wodomierza własnego, daty i
odczyty wodomierza dodatkowego- w terminach dokonywanych odczytów wodomierza głównego.
1

*) Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do wniosku o zawarcie umowy na odbiór ścieków

Informacja o warunkach odprowadzanych ścieków w nieruchomości położonej w Jeżowie przy ul.
............................ będącej własnością ...................................................
zamieszkałego(ej) ...........................................................................tel. ............................
adres do korespondencji ........................................................................... tel. ..................
1. Czy w ww. nieruchomości pobieraną jest woda z sieci gminnej? Tak / nie
W nieruchomości zainstalowany jest wodomierz główny o nr fabrycznym ..........................
Stan wodomierza .......................................
2. Czy z ww. nieruchomości do kanalizacji ogólnospławnej odprowadzane będą *)
•
ścieki bytowe pochodzące z gospodarstw domowych, budynków użyteczności
publicznej,
•
ścieki przemysłowe nie będące ściekami bytowymi powstałe w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą ……………………………………..
•
ścieki komunalne (mieszanina ścieków bytowych i
przemysłowych).....................
3. Czy pobierana jest woda z ujęcia własnego*) 2) (np. studni, itp.)?

Tak / nie

W nieruchomości zainstalowany jest wodomierz własny o nr fabrycznym ...............................
Stan wodomierza własnego .......................................
4. Ile lokali mieszkalnych znajduje sic w nieruchomości? ...................................
5. Ile osób zamieszkuje w lokalach mieszkalnych ogółem..................................................
6. Czy na nieruchomości prowadzona jest budowa? *)

Tak / nie

przedmiot budowy ........................................
data rozpoczęcia budowy ......................................
planowana data zakończenia budowy ...............................
7. Czy woda zużywana jest do podlewania? *) 1)

Tak / nie

a. ogródka, trawnika, kwietnika przydomowego - powierzchnia .................... m2
b. upraw w szklarni itp. - powierzchnia .............................. m2
W

nieruchomości

zainstalowany

jest

wodomierz

dodatkowy

o

nr

fabrycznym ..........................
Stan wodomierza .......................................

Oświadczam, ze wyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
występującym w nieruchomości
Data .....................................

*) Niepotrzebne skreślić

Podpis Odbiorcy Usług .................................

