
   Śrem, dnia  ………................................................................... 

................................................................................................. 
/Imię i nazwisko/  

................................................................................................. 
/Adres zamieszkania/ 

................................................................................................. 
/Kod, miejscowość/ 

................................................................................................   
/Pesel / NIP/ 

................................................................................................ 
/Telefon kontaktowy**/ 

   ................................................................................................    
/ adres e-mail**/    

 Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 
     ul. Parkowa 8 

 63 – 100 Śrem  

WNIOSEK 
o zawarcie umowy dla nowego punktu / innego odbiorcy*

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków* dla obiektu położonego w miejscowości ………………………………........ 

przy  ul. …............................................................................................……….....…,  nr ewidencyjny działki …………….…..............…….....  

Informuję, że dla w/w obiektu umowa zawierana jest po raz pierwszy* / zawarta jest obecnie z innym odbiorcą*. 

Dane poprzedniego odbiorcy (wypełnić w przypadku gdy dla tego obiektu zawarta była wcześniej umowa z innym odbiorcą): 

…………………………………………………………..……………………….......................................................................………………… 
/Imię i nazwisko poprzedniego odbiorcy / nazwa poprzedniego odbiorcy/ 

Stan wodomierza w dniu uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości ***: 

  głównego ……........................…  /m3/   dodatkowego ……........................…… /m3/ 

Lokalizacja wodomierza głównego***: 

      studnia wodomierzowa          pomieszczenie techniczne 

Wymagane załączniki składane razem z niniejszym wnioskiem: 

1. Wniosek dotychczasowego odbiorcy o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (jeżeli umowa
zawierana jest z innym odbiorcą).****

2. Protokół z przekazania / przejęcia nieruchomości / lokalu lub protokół zdawczo – odbiorczy, zawierający numery wodomierzy
oraz ich stan [m3] (jeżeli umowa zawierana jest z innym odbiorcą).****

3. „Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości”.****

4. W przypadku, gdy niniejszy wniosek jest pierwszym składanym dokumentem po dniu wejścia w życie ustawy dotyczącej RODO
(25 maja 2018 roku),  prosimy o jednorazowe dołączenie dokumentu wymaganego przez procedury RODO: „Oświadczenie
odbiorcy usług”.****

…………………………………………............................................................................................................................................................…………………. 

  .............................................................................. ………………………….………………..…… 
/podpis wnioskodawcy/ /podpis przyjmującego wniosek/ 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami 
* niepotrzebne skreślić
* * za dobrowolną zgodą Odbiorcy 
***   właściwe zaznaczyć
**** wzory w/w dokumentów znajdują się na stronie internetowej spółki: www.sremskiewodociagi.pl

19.03.2020

Jan Nowak

ul.Mała 20

63-100, Śrem

12345678910

123-123-123

Śrem
Mała 20 945/325

Jan Kowalski

345 16

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail: 

jannowak[@]nowak.com

X X

X

http://www.sremskiewodociagi.pl/
http://www.sremskiewodociagi.pl/
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