Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
57-220 Ziębice ul. Wałowa nr 51
NIP 887-16-46-063 REGON 891336840 KRS 47290
tel. 74-816-33-00

Nr rejestru …………..

WNIOSEK
z dnia ……………………
O ZAWARCIE UMÓW INDYWIDUALNYCH Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI W
BUDYNKU WIELOLOKALOWYM

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, ze zmianami) oraz Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków, właściciel/zarządca* budynku wielolokalowego składa wniosek o zawarcie następujących umów:
a)

o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* z nieruchomości położonej

w ........................................................................ przy ul. ..................................................................................... nr ……......…..
b) na rozliczanie poboru wody i odprowadzania ścieków* ze wszystkimi korzystającymi z lokali, którzy zostali wymienieni
w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku.
1. Właściciel/ zarządca* oświadcza, że:
-

dla wszystkich lokali zainstalowano wodomierze-podliczniki w miejscu o dostępie umożliwiającym ich odczyt, usytuowanych jak na schemacie instalacji wodociągowej stanowiącej Załącznik nr 2,
- korzystający z lokali zobowiązani są do pokrywania, opłaty abonamentowej za utrzymanie przyłącza wodociągowego w
gotowości świadczenia usług dostawy wody i opłaty abonamentowej za utrzymanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w gotowości świadczenia usług odbioru ścieków,
- opłaty abonamentowe będą fakturowane ¹
1) na właściciela nieruchomości,
2) na upoważnionego współwłaściciela nieruchomości,
3) na zarządcę budynku wielolokalowego,
4) wg procentowego udziału w nieruchomości przy sumie udziałów równą 100%,
5) w równych częściach na wszystkie lokale,
6) na ilość wodomierzy-podliczników.
- korzystający z lokali zobowiązani są do pokrywania opłaty należnej za rozliczanie poboru wody i odprowadzania ścieków
dla każdego wodomierza-podlicznika.
2. Za obowiązki wynikające z przepisów dotyczących utrzymania i eksploatacji wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada właściciel/zarządca* danego budynku wielolokalowego. Dotyczy to w szczególności:
a) usuwania awarii instalacji od wodomierza głównego do wodomierza-podlicznika,
b) zapewnienia właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzempodlicznikiem.
3. W przypadku powstania różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami-podlicznikami zainstalowanymi na terenie nieruchomości Przedsiębiorstwo winno obciążyć korzystających z lokalu różnicą bilansową, w sposób jednakowy dla całej nieruchomości, określony poniżej w pkt ¹
1) właściciela nieruchomości,
2) upoważnionego współwłaściciela nieruchomości,
3) zarządcę budynku wielolokalowego,
4) różnica zostanie rozdzielona na wodomierze-podliczniki w poszczególnych lokalach proporcjonalnie do wskazań tych
wodomierzy-podliczników,
5) wg procentowego udziału w nieruchomości przy sumie udziałów równą 100%,
6) różnica rozliczana będzie w równych częściach na wszystkie lokale.

4. Sposób przerwania dostawy wody:
a) przypadku powstania zaległości, powyżej dwóch okresów obrachunkowych któregokolwiek z korzystających z lokali
mieszkalnych, przedsiębiorstwo po uprzednim pisemnym zawiadomieniu dokona zamknięcia dostaw wody do lokalu
poprzez oplombowanie zaworu odcinającego dopływ wody do lokalu*.
b) propozycja wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………………
i został uzgodniony ze wszystkimi osobami, które wymieniono w Załączniku nr 1.
* niepotrzebne skreślić
¹ zaznacz właściwe

………………………………..
(Podpis właściciela / zarządcy nieruchomości)

Załącznik Nr 1
DO WNIOSKU z dnia ……………….… O ZAWARCIE UMÓW INDYWIDUALNYCH Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI
W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM
Niniejszym wyrażamy zgodę na podpisanie Umów indywidualnych na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach.
Jednocześnie oświadczamy, że przyjmujemy ustalone zasady, co do rozliczeń różnic wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami-podlicznikami oraz zasady przerwania dostaw wody.
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