Z 01-P-2 BOK wyd 4

Ryki, dnia:

Z 01-P-2 BOK wyd 4

Część E - Wywóz nieczystości stałych - zakres umowy

Rodzaj świadczenia:

dzierżawa
pojemników
i wywóz
nieczystości
stałych

wywóz
nieczystości
stałych

dzierżawa
pojemników
i wywóz nieczystości
stałych i płynnych

120 l

240 l

1100 l

110 l

120 l

Rodzaj pojemnika:

WNIOSEK NR

Rodzaj dzierżawionego pojemnika
oraz liczba pojemników
(w polu proszę wpisac ilość pojemników) :

O ZAWARCIE UMOWY
(ZGŁOSZENIE ZMIANY W EWIDENCJI )

Rodzaj własnego pojemnika oraz liczba pojemników z
których ma następować wywóz

Część A - Aktualne dane odbiorcy usług
Wnoszę o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych*),
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków / zgłoszenie zmiany w ewidencji *),

240 l

1100 l

(w polu proszę wpisać ilość pojemników) :

Część F - Zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków - zakres umowy
w

przy ul.

nr

odbiorcą usług jest
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji):

Rodzaj świadczenia:

PESEL /
NIP (dla instytucji)

tylko dostawa
wody

tylko odbiór
ścieków

Stan przekazania:

REGON:

Nr telefonu:

dostawa wody i
odbiór ścieków

PGKiM Sp. z o. o. w Rykach zastrzega, że zawiera z nowym Odbiorcą usług umowę na dotychczasowych warunkach
określonychw dokumentacji projektowej dla ww. nieruchomości.

E-mail:

Osoba upoważniona do reprezentowania instytucji:

Nr wodomierza:

stan:

na dzień:

zamieszkały/a
Część G - Oświadczenia i wymagane dokumenty
PESEL
Adres korespondencyjny:

Tytuł prawny do nieruchomości: właściciel - współwłaściciel - najemca - inny:

Wnioskodawca oświadcza, że:

Imie i nazwisko:

3. w przypadku zaległości zobowiązuję się do ich uregulowania,
4. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
PGKiM, na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

1. działa za zgodą i wiedzą wspołwłaścicieli,

kod pocztowy:

poczta:
nr domu

miejscowość/ulica

2. podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
na dzień złożenia wniosku PGKiM Sp. z o. o. w Rykach

Wniskodawca oświadcza, że:

Część B - Właściciel nieruchomości
Właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości jest/są (imię i nazwisko lub dokładna nazwa):

Wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb jego realizacji oraz realizacji umowy w
przypadku jej podpisania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:
3. Pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela lub
większości właścicieli).

1. Wniosek o zawarcie umowy

kod pocztowy:
miejscowość/ulica

poczta:

2. Odpis z księgi wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika
prawo Wnioskodawcy do nieruchomości) do wglądu.

4. Inne załączone dokumenty:

nr domu

Część C - Poprzedni właściciel nieruchomości
Poprzednim właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości był/a (imię i nazwisko lub dokładna nazwa):

Część D - Zmiana w ewidencji:
Wnoszę o dokonanie następujących zmian w moich danych teleadresowych / w warunkach umowy *):

Ryki, dnia:

Czytelny podpis Wnioskodawcy:

UWAGA!
*) niepotrzebne skreślić
W przypadku zmiany w ewidencji, klient wypełnia część A, B, C, D oraz G Wniosku.
W przypadku zawarcia umowy na wywóz nieczystości, klient pomija część D i F Wniosku.
W przypadku zawarcia umowy na zaopatrzenie wodę i/lub odbiór ścieków, klient pomija część D i E Wniosku.

