WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Inwestycja Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
AQUANET SA
Dział Obsługi Klienta

WZÓR WNIOSKU
Wniosek o zawarcie umowy o:

- odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych*

……………………….............JAN KOWALSKI........................................................
(imię i nazwisko (firma))**

............................................................................UL. GROSZKOWA 5

62-095 MUROWANA GOŚLINA ...........................

(adres zamieszkania (siedziba))**

NIP.................................----..........…............ REGON/PESEL**.....................69020157408....................................................................
.............................................................................JAK WYŻEJ.................................................................................................................
(adres odprowadzania ścieków)**

......................................................................................WŁASNOŚĆ ......................................................................................................
(tytuł prawny do korzystania z nieruchomości)

*

............................................................................................................................................................................................................
(adres korespondencyjny – tylko jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Rozliczenie na podstawie: wodomierza1) /ryczałtu2) /niepotrzebne skreślić/ Numer wodomierza…………457228………...……
1. Powiadomię pisemnie Aquanet SA o terminie zrzutu ścieków wraz z podaniem numeru i stanu wodomierza na dzień podłączenia,
2. Powiadomię pisemnie Aquanet SA o terminie zrzutu ścieków.
Nazwa operatora sieci wodociągowej: AQUANET S.A./MELIOPOZ/WŁASNE UJĘCIE/ZAKŁAD KOMUNALNY….**
Dane dla potrzeb ustalenia ryczałtu:

Liczba osób zamieszkałych .............5.................... Powierzchnia podlewanego ogrodu w m2 ……..........----.....................
Rodzaj przedsiębiorstwa ................----..................... Liczba osób zatrudnionych..............................----................................
Inne***...................................................................................................................... ............................................................
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: Ustawa) wnoszę o
zawarcie umowy o odbiór ścieków. Jednocześnie zobowiązuję się (w rozumieniu przepisu art. 389 §1 Kodeksu cywilnego), do zawarcia z Aquanet SA –
oparciu o Ustawę, obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązujące taryfy – umowy o odprowadzanie ścieków w
terminie 6 m-cy od dnia rozpoczęcia zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Załączniki:*
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
2. dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa
3. inne*** ..................................................................

JEST / BRAK
ZAŁĄCZYĆ
KSERO AKTU NOTARIALNEGO ALBO
KSERO ODPISU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

UWAGA: Aquanet SA informuje, iż opłata abonamentowa z tytułu gotowości przyłącza kanalizacyjnego do świadczenia usługi będzie naliczana
Odbiorcy od momentu powiadomienia Spółki o podłączeniu instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym. Na dzień zgłoszenia zrzutu
ścieków prosimy o podanie aktualnego stanu oraz numeru wodomierza.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Administratorem moich danych osobowych zawartych we wniosku jest Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126. Dane te są zbierane i przetwarzane
w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Potwierdzam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania.
Jednocześnie wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu realizacji działań
marketingowych Spółki

MUROWANA GOŚLINA, dnia ….05.03.2012 r...............
Podpis i pieczątka wnioskodawcy**
....................JAN KOWALSKI ........................
nr tel. kontaktowego** .......................61 8177458...................................
*
np. własność /najem /dzierżawa
** pola obowiązkowe do wypełnienia
*** wymienić

