Serock, dnia ................................
....................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego
O zawarcie umowy za dostawę wody)

....................................................................................
(adres)

....................................................................................

....................................................................................
(nr tel.)
....................................................................................
(adres email)

Do
Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego
w Serocku
ul. Nasielska 21

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zmianami.)
2. Uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i
Gmina Serock.

Niniejszym składam wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody do nieruchomości
składającej się z działek o nr ewidencyjnym
..................................................
w obrębie

..................................................

w miejscowości

..................................................

ulica, nr domu(lokalu)

..................................................

Wyżej wymienioną nieruchomością dysponuje na podstawie*):
prawa własności/współwłasności
[]
użytkowania wieczystego
[]
zarządu nieruchomością
[]
najmu
[]
dzierżawy
[]
służebności
[]
spółdzielczego prawa własnościowego
[]
hipoteki
[]
zastawu
[]
inne: ……………………………………………………………… [ ]
*) zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce.

Należy wybrać odpowiednie:
1. Oświadczam, że wyżej wymienioną nieruchomość przyłączyłem osobiście do sieci
wodociągowej i zgadzam się podpisać umowę na dostawę wody w siedzibie MiejskoGminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku, ul. Nasielska 21 w terminie
wyznaczonym przez zakład.

...........................................................................
( podpis)

2. Oświadczam, że wyżej wymienioną nieruchomość nabyłem już podłączoną do sieci
wodociągowej i zgadzam się podpisać umowę na dostawę wody w siedzibie MiejskoGminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku, ul. Nasielska 21 w terminie
wyznaczonym przez zakład.
a) data przekazania nieruchomości ………………………………………………………….
b) poprzedni właściciel nieruchomości wraz z adresem zamieszkania
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
c) nr wodomierza ……………………………………………………………………………
d) stan wodomierza na dzień przekazania nieruchomości…………………….…………….
(lub protokół z przekazania nieruchomości gdzie dane te są ujawnione)
e) bieżący stan wodomierza ………………………………………………………………...

...........................................................................
( podpis)

UWAGI
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Miejsko-Gminny Zakład
Wodociągowy w Serocku. Dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy na dostawę
wody i ich podanie jest obowiązkowe na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie
www.wodoiagiserock.pl Administratora.

