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Wągrowiec, dnia ………………………. r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec

WNIOSEK
o zawarcie/zmianę* umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
oraz zawarcie umów z właścicielami lokali
Zarządzający nieruchomością: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej: ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...................................................................................................................................
Jako

zarządzający

budynkiem

wielolokalowym

położonym

w

Wągrowcu

przy

ul. …………………………………………. nr ……………… działka nr geodezyjny …………………,
dla

której

prowadzona

jest

księga

wieczysta

nr

……………………………………

proszę

o zawarcie/zmianę* umowy o dostawę wody i odbiór ścieków do zarządzanego przeze mnie budynku
wielolokalowego i zawarcie umów o dostarczanie wody i odbiór ścieków z właścicielami lokali tejże
nieruchomości.
Oświadczam, że:
1. instalacja w budynku wyposażona jest w wodomierze posiadające aktualną cechę legalizacyjną,
zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przy wszystkich punktach
czerpalnych;
2. jest możliwy odczyt wskazań wszystkich wodomierzy w terminie uzgodnionym przez MPWiK
z zarządcą;
3. zarządca rozlicza, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
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4. zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między
wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych
wody;
5. wodomierze mierzące wodę dostarczaną do lokali pozostają na utrzymaniu ………….………….,
wodomierze przy punktach czerpalnych poza lokalami pozostają na utrzymaniu zarządcy;
6. jest możliwe przerwanie dostarczania wody do lokalu oraz do punktów czerpalnych poza lokalami
bez zakłócania dostaw do pozostałych lokali;
7. członkowie Wspólnoty zostali poinformowani o konieczności zawarcia z MPWiK indywidualnych
umów oraz zostali poinformowani o sposobie rozliczania różnic między wskazaniem wodomierza
głównego i wskazaniami podliczników, warunkach utrzymania wodomierzy przy punktach
czerpalnych w lokalach i poza lokalami oraz obowiązku regulowania dodatkowych opłat
wynikających z taryf za dokonywane przez MPWiK rozliczenia.
Do wniosku załączam:
1. Dokument potwierdzający własność nieruchomości.
2. Wykaz lokali, który zawiera:
a) imię i nazwisko/nazwę właściciela
b) tytuł prawny do lokalu
c) nr lokalu lub oznaczenie pomieszczenia wyposażonego w wodę
d) liczbę wodomierzy z podaniem numeru i cechy legalizacyjnej
e) podpis właściciela
3. Schemat wewnętrznej

instalacji

wodociągowej

w budynku za

wodomierzem

głównym

z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
4. Umowę o zarządzanie nieruchomością.

……………………………………………………..
Podpis

* niepotrzebne skreśli
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do wniosku o zawarcie umów na dostawę wody i odbiór ścieków z właścicielami lokali
Lista właścicieli lokali budynku przy ul. ………………………………………………… nr ……………. w Wągrowcu. Stan na dzień ..……………
Lp.

Nazwisko i imię

Nr lokalu

Tytuł prawny do
lokalu

nr wodomierza

legalizacja

Podpis właściciela lokalu

Podpis wnioskodawcy: ………………………………………….

