D-32/A
Chocianów, ……………………….

DANE WNIOSKODAWCY

(dzień- miesiąc- rok)

……………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………
Adres (ulica, numer domu)

……………………………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

……………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego

……………………………………………………
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zameldowania)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo
Kanalizacyjne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
59 -140 Chocianów
WNIOSEK
o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków*,
lub:
- na dostawę wody*;
- odprowadzanie ścieków*.
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* w
miejscowości ………………….,działka nr ………………/ ulica ………………/ numer
domu………... .
Oświadczam, że jestem: właścicielem*, współwłaścicielem*, zarządcą*, administratorem*,
dzierżawcą*, najemcą* w/w budynku / lokalu*.
Legitymuję się dokumentem tożsamości nr, seria …………………….wydanym przez
………………………………………….dnia ……………….PESEL………………………….
Woda

będzie

pobierana

na

cele:

gospodarcze*,

socjalno-bytowe*,

inne

………………………, w ilości ………mᶾ miesięcznie.
Oświadczam, iż dane zawarte w Oświadczeniu o punktach czerpalnych, stanowiącym
załącznik do niniejszego Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Do Wniosku dołączam następujące dokumenty:
1.

Akt notarialny (kopia).

2.

Umowa najmu lub dzierżawy*.

3.

Uchwała Wspólnoty w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy*.

4.

Uchwała Wspólnoty w sprawie wyboru sposobu rozliczania różnic wskazań pomiędzy wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidulanych*.

5.

Raport ewidencyjny mieszkańców Wspólnoty*.

6.

Pisemne upoważnienie (w przypadku osoby trzeciej) do zawarcia umowy i regulowania należności.

7.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON*.

8.

Projekt budowlany przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego*.

9.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego*.

10. Pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego lub zgłoszenia do Starostwa
Polkowickiego (kopia) *.

…..………………………………………..
*- niepotrzebne skreślić

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik do Wniosku o
zawarcie umowy na dostawę
wody i odprowadzanie ścieków

OŚWIADCZENIE O PUNKTACH CZERPALNYCH
1. Ilość punktów czerpalnych:
- kuchnia …….
- łazienka ……
- wc ……
- inne ………………………………….
2. Ilość osób korzystających z wody …….. .
3. Inwentarz:
- rodzaj/szt. ……………………………………………………………………………….
4. Stójka: tak / nie ………. Czy stójka jest opomiarowana: tak / nie ……… .
5. Własna studnia: tak / nie ….. .
- czy w studni jest rura przyłącza wody? ……
- czy w studni jest pompa? ……. .
- do jakich celów pobierana jest woda ze studni ………………………………………….
6. Czy na terenie posesji jest basen: tak / nie ……. .
- jakiej pojemności jest basen? ……….. .
- w jaki sposób napełniany jest basen (własne ujęcie wody, woda pobierana z sieci
„PWK”)…………………………………………………………………………….
7. Ilość przyłączy wody …….. .

Oświadczam, iż w przypadku stwierdzenia przez służby wodociągowe nieprawidłowości w
poborze wody znane są mi sankcje karne, wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z późn.zm., cytowane
poniżej:
„Art. 8.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze
kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach
pomiarowych”.
„Art. 28.1 Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pobiera wodę z urządzeń
wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub
zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji
metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności
określonych w art. 7 (kontrola instalacji wodociągowej).
4) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a) Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i
2.
5) W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na
rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1 000 zł. za każdy miesiąc, w którym
nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia”.

……………………….………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

