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WNIOSEK
O zawarcie Umów o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie

ścieków z osobami korzystającą z lokali w budynku wielolokalowym
(właściciel/ zarządca budynku wielolokalowego)

W oparciu o przepisy art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858

ze zmianami) wnosze/simy o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z

osobami korzystającą z lokali w budynku wielolokalowym, położonym w ………………………….,

ul.  ……………………..  nr  …………………..  oznaczonej  jako  działka  nr  ……,  obręb

……………….. w ………………………………

Oświadczam/y, że dla w/w nieruchomości  jest*/ nie jest* prowadzona księga wieczysta nr KW

……………………………..

Lista osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym wraz ze wskazaniem ich

tytułów prawnych do lokali stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Jako właściciel/ zarządca w/w budynku wielolokalowego oświadczam/y, że:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane przy
wszystkich punktach czerpalnych zgodnie z o warunkami technicznymi, wydanymi przez
Przedsiębiorstwo  w  dniu  …………………….  (wykaz  punktów  czerpalnych  stanowi
załącznik do niniejszego wniosku);

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminach:  …………………….…………….…,
w godzinach: ……………………….,

3) zobowiązuję/emy się rozliczać różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą
odczytanych wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz
regulować  należności  wynikające z różnicy wskazań  między wodomierzem głównym a
sumą  odczytanych  wskazań  wodomierzy  zainstalowanych  przy  punktach  czerpalnych
wody;

4) warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki
pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami określa załącznik
do niniejszego wniosku, uzgodniony z Przedsiębiorstwem w dniu ……………………….

5) przerwanie dostarczania wody do poszczególnych lokali bez zakłócania dostaw wody do
pozostałych  lokali  w  budynku  wielolokalowym  nastąpi  poprzez:  ………………………..
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……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..,
co zostało uzgodnione z Przedsiębiorstwem w dniu …………………………… 

6) przerwanie dostarczania wody do punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
bez  zakłócania  dostaw  wody  do  lokali  w  budynku  wielolokalowym  nastąpi  poprzez:
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..,
co zostało uzgodnione z Przedsiębiorstwem w dniu …………………………… 

7) wszystkie  osoby  korzystające  z  lokali  zostały  poinformowane  o  terminach  odczytów  i
zasadach  rozliczeń,  o  których  mowa  w  pkt  2  i  3,  oraz o  obowiązku  regulowania
dodatkowych  opłat  wynikających  z  taryf  za  dokonywane  przez  Przedsiębiorstwo,  na
dowód czego przedkładam/y …………………………………………………………….

Wnioskowane umowy winna być zawarta na czas: nieokreślony*/ określony, do dnia …………..

…………………………………………………
(podpis odbiorcy/ów)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA !!! Jeżeli z wnioskiem o zawarcie umowy występuje najemca, dzierżawca, użytkownik- 
tj. posiadacz zależny, z przedłożonej umowy winna wynikać zgoda właściciela nieruchomości na 
zawarcie umowy przez Odbiorcę (wnioskodawcę). 
W przypadku braku takiej zgody w treści umowy z właścicielem nieruchomości, Odbiorca 
(wnioskodawca) obowiązany jest przedłożyć odrębną zgodę właściciela nieruchomości na piśmie.
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