WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Kościerzyna, dnia .....................................

...............................................................
...............................................................
(dane wnioskodawcy)

…………………………………………

MPI „KOS-EKO” Sp. z o. o.
ul. Strzelecka 30A
83-400 Kościerzyna

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY Z NOWYM ODBIORCĄ
Proszę o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków do budynku nr ……………
przy ul. ……………………. w Kościerzynie (w przypadku braku nr budynku podać nr działki …………………..….),
obiekt…………………. ……………………………………………………………………….…………..
(opis obiektu, przeznaczenie, powierzchnia, sposób zagospodarowania)

Rodzaj lokalu z określeniem procentowych udziałów dostarczenia wody i odbioru ścieków według
przeznaczenia
Rodzaj lokalu
Gospodarstwo domowe
Usługi produkujące lub przetwarzające żywność ( produkty
spożywcze) , myjnie samochodowe i zakłady kamieniarskie
Pozostali odbiorcy
RAZEM

Liczba lokali

Procentowy udział

100%

Przyczyna zmiany umowy ……………………………………………………………………….…………..
(np.: darowizna, kupno, dzierżawa, użytkowanie)

Oświadczam, że jestem właścicielem/dzierżawcą/administratorem/użytkownikiem/inne1………........…….
wyżej wymienionego budynku/nieruchomości od dnia ……………………………………………………..
Stan wodomierza głównego o nr ………………… i dodatkowego o nr ……….……..… (jeżeli występuje)
na przyłączu zasilającym nieruchomość przy ul. ……………………………. w Kościerzynie (w przypadku
braku nr budynku podać nr działki ……………..) na dzień przekazania tj. ……………….………………
wynosi ………………..…… m3 (główny) ………………..…… m3 (dodatkowy).
Wykorzystanie wody na cele: gospodarstwa domowego , inne*-jakie………………………………………
Miejsce lokalizacji wodomierza:
studnia wodomierzowa
budynek
Dane osobowe:
Imię i nazwisko ……………………………………………….………………………………………………
Adres ……………………………………………………….…………………………………………………
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………………
Dowód osobisty: nr ………………..wydany przez ………………………………………………………….
PESEL ………………………………………………..… NIP2 : …………………………………………….
Do wniosku dołącza się:
1

2

oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – załącznik nr 1 do wniosku
pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy
Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 2

niepotrzebne skreślić
dla podmiotu gospodarczego

czytelny podpis wnioskodawcy

UWAGI:
…………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………
Wyrażam / nie wyrażam zgodę (y) na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp.
z o. o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ulicy Strzeleckiej 30A, moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze. zm.) w zakresie niezbędnym
dla działalności Przedsiębiorstwa w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku.
……………………………
podpis
Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922
ze zm.) informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO”
Sp. z o. o., z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ulicy Strzeleckiej 30A;
 Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach;
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 podanie Przedsiębiorstwu danych osobowych jest dobrowolne.

Poprawność danych osobowych

- dostarczono/do uzupełnienia

Aktualny odpis z księgi wieczystej

- dostarczono/do uzupełnienia

Umowa dzierżawy (do wglądu)

- dostarczono/do uzupełnienia/nie dotyczy

Pełnomocnictwo

- dostarczono/do uzupełnienia/nie dotyczy

Poprawność stanów wodomierzy

- …………………………………………

Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
- dostarczono/do uzupełnienia/nie dotyczy
Wniosek kompletny TAK/ NIE
Dat sprawdzenia ……………………

Osoba sprawdzająca ……………………

………………….

(imię i nazwisko )

……………………………………

(podpis)

……………………………

(podpis wnioskodawcy)

(data)

____________________________________________________________________________________

Szanowny kliencie
1) W przypadku wystąpienia braków postępowanie nie będzie prowadzone. Braki we wniosku należy
uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku. Po ty okresie niekompletny wniosek pozostanie
bez rozpatrzenia. Termin wydania warunków będzie biegł od momentu dostarczenia kompletnego
wniosku ze wszystkimi załącznikami.
2) Warunki przyłączenia zostaną przygotowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec
przedłużeniu
3) W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel.
058 686-20-06 wew. 33 lub e-mail bok@kos-eko.pl

Załącznik nr 1do wniosku

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(dane wnioskodawcy)

…………………………………………
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
Dotyczy
nr

nieruchomości

oznaczonej

……………………………

w
w

ewidencji
obrębie

gruntów

i

budynków

jako

……………………

działka
położonej

w …………………………… przy ……………………………………………..………………
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający, z*:








własności,
współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię
i nazwisko, adres),
dzierżawy, umowy najmu
użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu,
inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.) ………………………………

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł pracy do nieruchomości jest okazany*:





nr aktu notarialnego, notariusz, data zawarcia …………………………………………………..
okazana wraz z niniejszym oświadczeniem aktualna księga wieczysta nr ………………………
umowa ……………………………………………………… z dnia ……………………………

Data sprawdzenia

……………… Osoba sprawdzająca ……………….…………………………....
(imię i nazwisko oraz podpis pracownika)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
…………………………………
miejscowość, data

……………………………
podpis

Wyrażam / nie wyrażam zgodę (y) na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. z siedzibą
w Kościerzynie (83-400) przy ulicy Strzeleckiej 30A, moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze. zm.) w zakresie niezbędnym dla działalności Przedsiębiorstwa w celach związanych z realizacją
niniejszego wniosku.

……………………………
podpis

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o., z siedzibą
w Kościerzynie (83-400) przy ulicy Strzeleckiej 30A;
 Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach;
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 podanie Przedsiębiorstwu danych osobowych jest dobrowolne.

*zaznaczyć właściwe

