
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Wniosek na zawarcie umowy o dostarczanie wody
i/lub odprowadzanie ścieków Grudziądz, dnia

A. Dane odbiorcy
Nazwisko i imię (lub) nazwa firmy

NIP PESEL REGON

E-mail Telefon

A.1. Adres zamieszkania / siedziby firmy
Ulica Nr
Kod Miejscowość

A.2. Adres do korespondencji
( ) korespondencja zgodna z adresem zamieszkania

Nazwisko i imię lub nazwa firmy

Ulica Nr
Kod Miejscowość

B. Dodatkowe informacje

Oświadczam że jestem

właścicielem współwłaścicielem - udział ...

zarządcą

inne ...dzierżawcą

Do umowy załączam

tytuł prawny do nieruchomości z anonimizacją danych osobowych osób trzecich

zlecenie (wersja elektroniczna SOD) nr KRS

pełnomocnictwo/upoważnienie nr NIP(dotyczy osób wpisanych do CEIDG)

inne ...

Wyznaczona osoba do składania zleceń odpłatnych dot. usuwania awarii w nieruchomości w tym m.in. zatorów na instalacji
wewnętrznej lub awarii przyłączy będących moją własnością

wyłącznie wnioskodawca inne osoby

Nazwisko Imię
Ulica Nr
Kod Miejscowość

C. Przedmiot wniosku

Sposób rozliczania z

wodomierza głównego 

wodomierza głównego z indywidualnym rozliczaniem podliczników 

wodomierza własnego - opomiarowana studnia 

urządzenia pomiarowego - dotyczy wyłącznie odprowadzania 

ścieków inne ...

Czas obowiązywania nieokreślony określony tj. do ...
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C.2. Adres posesji
Ulica Nr
Kod Miejscowość

Miejsce wbudowania
wodomierza studzienka wodomierzowa Ulica

Nr adm Nr dz. Obręb

piwnica
Nazwisko i imię

lokatora 
Nr mieszkania

inne ...

Budynek
zamieszkały w budowie działka niezabudowana

inne ...

C.3. Specyfikacja umowy - WODA nie dotyczy

W
 O

 D
 A

Podłączenie do sieci
Miejskiej

Gminnej

Planowane zużycie wody
( m 3 )

Miesięczne Dobowe Ilość osób

Sposób podłączenia
bezpośredni 
przez instalację innych 
odbiorców

Początkowy stan wodomierza na dzień zawarcia umowy

Podliczniki ogrodowe (bez ścieków) Tak Nie
Woda wykorzystywana

na potrzeby gospodarstwa domowego budowy

produkcji spożywczej

Imię i Nazwisko osoby kompetentnej do poinformowania o pogorszeniu jakości dostarczanej wody

inne ...

Ujęcie własne Tak Nie
cel wykorzystywania wody z ujęcia

C.4. Specyfikacja umowy - ŚCIEKI nie dotyczy

Ś
C

 I 
E

 K
 I

Rodzaj ścieków
bytowe 

przemysłowe Podłączenie do sieci
miejskiej 

gminnej

Posiadane zbiorniki
bezodpływowe szambo 

przydomowa oczyszczalnia

Urządzenia podczyszczające

Tak Nie
rodzaj urządzenia podczyszczającego

Sposób podłączenia
bezpośredni 

przez instalację innych odbiorców

D. Uwagi

Czytelny podpis WNIOSKODAWCY

ID posesji ID kontrahenta Nr wniosku
Umowa nr Zastępuje treść dotychczasowej umowy nr

Grudziądz, dnia Czytelny podpis osoby przyjmującej
wniosek
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