Pieczątka wpływu

Dekretacja

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko lub nazwa
4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

2. PESEL 1

3. KRS i/ lub NIP 2

6. Ulica

7. Nr budynku

8. Nr lokalu

9. Kontakt telefoniczny, SMS

10. e-mail

11. Adres korespondencyjny

12. Do wniosku dołączam:
 Zał. 1.………………………………………………………………………
Zał. 2.………………………………………………………………………

B. DANE NIERUCHOMOŚCI I PUNKTU ROZLICZENIOWEGO
13. Numer punktu rozliczeniowego

14. Adres połączenia

15. Data przepisania umowy

16. Stan wodomierza/ urządzenia pomiarowego na dzień zmiany umowy:

17. Deklarowane przeznaczenie wody i/ lub rodzaj odprowadzanych ścieków
 1. bytowo- gospodarcze,
 2. przemysłowe,
 3. inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TYTUŁU PRAWNEGO DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

18. Oświadczam(y), że 3 :
posiadam(y) tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości, wynikający z:
 prawa własności
 prawa współwłasności:
nie posiadam(y) zgody wszystkich współwłaścicieli 4 na
„Oświadczam(y), że posiadam(y) zgodę wszystkich współwłaścicieli/
zawarcie z PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. umowy o zaopatrzenie i/ lub odprowadzanie ścieków”
 umowy najmu

 innego tytułu prawnego (prosimy o jego wskazanie) ………………………………………………………………………………………………………..………..
wyżej wymieniona nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny 5
19. Nie posiadam(y) informacji o jakichkolwiek przeszkodach prawnych do złożenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie
ścieków z PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.
20. Przyjmuję(emy) do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach
prawnych, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., związanych
z faktem zawarcia umowy z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
21. Zobowiązuję(emy) się do niezwłocznego informowania PEWIK GDYNIA Sp. z o. o., o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości
w szczególności o utracie tytułu prawnego. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego zobowiązuję(emy) się zawiadomić niezwłocznie
PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. o ujawnieniu się jakiejkolwiek osoby trzeciej posiadającej tytuł prawny do nieruchomości.


D. PODPIS
………………………………………
Data

………………………………………
Czytelny podpis(y) osoby (osób) wskazanej w p. 1

Dotyczy osób fizycznych
Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, np. wspólnot mieszkaniowych.
Należy zaznaczyć jedną z opcji.
4 Niepotrzebne skreślić.
5 Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa
rzeczowe- art. 113 ust. 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zobowiązuję(emy) się zawiadomić niezwłocznie PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. o
zmianie stanu prawnego nieruchomości na uregulowany.
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