Łobez dnia …………………….
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

WNIOSEK
Pani / Pan / Firmy ……………………………………………………………………………
Nazwisko i imię lub nazwa firmy (pisać literami drukowanymi)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania (korespondencyjny) , siedziba, telefon (pisać literami drukowanymi)

NIP / PESEL ………………………………………………………………………………….
o zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków (X)
z nieruchomości mieszczącej się ………………………………………………………………
Dane określające przyszłego Odbiorcę:
1. Sposób rozliczenia za pobraną wodę: (X)
a. za pomocą wodomierza
b. ryczałtem zgodnie z obowiązującą normą
2. Woda pobierana będzie na cele :
a. socjalono – bytowe

– w ilości ………………. m3/m-c

b. produkcji żywności i farmaceutyczne

– w ilości ………………. m3/m-c

c. produkcyjne i pozostałe

– w ilości ………………. m3/m-c

3.
a.
b.
c.

Sposób rozliczenia za odprowadzone ścieki za pomocą: (X)
wodomierza
przepływomierza
ryczałtem zgodnie z obowiązującą normą

4. Odprowadzane ścieki będą o charakterze :
a. bytowym

– w ilości ………………. m3/m-c

b. przemysłowym

– w ilości ………………. m3/m-c

5. Na korzystanie z nieruchomości Usługobiorcę uprawnia tytuł prawny wynikający z :
własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy, zarządu i inne ……………………...
W załączeniu przedkładam:
a. udokumentowanie tytułu prawnego
b. potwierdzenie przez stosowny urząd powierzchni areału uprawianego przez Usługobiorcę
c. inne dokumenty …………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu
oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łobzie ul. Wojska Polskiego 17 , 73-150 Łobez , dla potrzeb zawarcia i realizacji
umowy. O przysługującym mi prawie do wglądu i poprawienia tych danych zostałem
poinformowany.

………………………….
Wniosek wypełnił

………………………………………..
Własnoręczny podpis wnioskodawcy

X – niepotrzebne skreślić

Opis techniczny nieruchomości (wypełnia PWiK Sp. z o.o. w Łobzie)
Miejsce dostawy wody: ………………………………………………………………………….
Przyłącze wodociągowe z odpowiedzialnością / bez odpowiedzialności PWiK Łobez
Granica odpowiedzialności – …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Kategoria odbiorcy wody, ze względu na cele: W1 – socjalno – bytowe, W2 – produkcji żywności
i farmaceutyczne, W3 – produkcyjne i pozostałe.

Miejsce odbioru ścieków-…………………………………………………………………………
Kanalizacja sanitarna z odpowiedzialnością / bez odpowiedzialności PWiK Łobez
Granica odpowiedzialności - ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Kategoria odbiorcy ścieków, ze względu na charakter: S1 – bytowe, S2 – przemysłowe.

