…………………………………

Łobez dnia………………………

Właściciel, Zarządca

…………………………………
Adres

…………………………….…
Miejscowość

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

WNIOSEK
o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
do budynków wielolokalowych (powyżej 7 lokali)
Dane określające przyszłego odbiorcę:
Zarządca /Właściciel budynku działając na podstawie Uchwały Nr…………. z dnia……………
wnioskuje o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości
położonej w miejscowości……………… . przy ulicy …………………………. , oraz zawarcie
umów indywidualnych z osobami korzystającymi z lokali wymienionymi na wykazie będącym
załącznikiem nr 1.
I.

Zarządca, Właściciel oświadcza, iż poinformował osoby wymienione w załączniku nr 1
o zasadach rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań
wodomierzy przy punktach czerpalnych, oraz sposobie przerwania dostaw wody
do lokalu.

II.

Zarządca, Właściciel oświadcza, że wszystkie wodomierze przy punktach czerpalnych
są zainstalowane przy zachowaniu warunków montażu określonych przez producentów
wodomierzy – zgodnie z obowiązującymi normami.

III.

IV.

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

Ścieki odprowadzone liczone będą na podstawie wskazań:
a. przepływomierza,
b. wodomierza.

V.

Odprowadzane ścieki będą o charakterze :
a. bytowym

– w ilości ………………. m3/m-c

b. przemysłowym

– w ilości ………………. m3/m-c

VI.

Określenie sposobu przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw
do pozostałych lokali………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

VII

Określenie sposobu rozliczania różnic pomiędzy wodomierzem głównym a
sumą wskazań wodomierzy przy punktach czerpalnych
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

VIII.

Określenie możliwości terminu odczytu wskazań wodomierza głównego oraz
wodomierzy w lokalach ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………….
Czytelny podpis Właściciela - Zarządcy

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.

Załącznik nr 1
Załącznik do Wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków do budynku
wielolokalowego (powyżej 7 lokali)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko

PESEL

Nr
lokalu

Tytuł prawny do lokalu

