
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Nazwisko i  imię (nazwa instytucji)

Adres zameldowania/siedziba

Adres do korespondencji

NIP

REGON*/PESEL

KRS / Zaświadczenie o wpisie do rejestru*

Telefon kontaktowy

E-mail

Preferowana forma kontaktu telefon e-mail

Wnioskuję o zawarcie umowy w zakresie odprowadzania ścieków:

z posesji w:

miejscowość: ulica: nr:

 posiadam wodomierz  główny o  nr  seryjnym …………………………………………..,  stan  licznika  ………………… i  wnioskuję  o  rozliczanie
należności za odprowadzane ścieki na podstawie wskazań wodomierza.

 posiadam wodomierz dodatkowy o nr seryjnym ………………………………………….., stan licznika ………………… jako 

 podlicznik wodomierza głównego

 licznik niezależny w stosunku do wodomierza głównego

 nie posiadam wodomierza w mojej instalacji wodociągowej i wnioskuję o rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków opłatą
ryczałtową, zgodnie z poniższymi danymi:
a) Liczba osób w gospodarstwie domowym …………….
b) Wyposażenie nieruchomości w instalacje:

 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

 Wodociąg, ubikacja bez łazienki

 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody

 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)

 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

Do zawarcia umowy niezbędne jest okazanie dokumentu stwierdzającego własność budynku, dowodu osobistego oraz
nr  NIP  w  przypadku  osób  fizycznych  oraz  dokumentu  KRS/EDG  lub  inny  dokument  rejestrowy,  NIP,  REGON  w
przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Data i podpis Wnioskodawcy

Adnotacje dotyczące zawarcia umowy (wypełnia Biuro Obsługi Klienta PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy 39 720 000,00 zł, Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne
Radom 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913, www.pgk.zyrardow.pl, pgk@zyrardow.pl.
Biuro Obsługi Klienta: tel. (46) 855 40 41 w. 212, fax (46) 855 32 80, e-mail: bok.pgk@wp.pl.

F-7.2-01A-18 Wydanie: 1; Zmiana: 0



Umowę zawarto w dniu Nr umowy:

Umowy nie zawarto z powodu:

Podpis Pracownika Biura Obsługi Klienta

Potwierdzenie odbioru oryginału umowy przez wnioskodawcę:

miejscowość, data podpis
*dotyczy przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy 39 720 000,00 zł, Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne
Radom 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913, www.pgk.zyrardow.pl, pgk@zyrardow.pl.
Biuro Obsługi Klienta: tel. (46) 855 40 41 w. 212, fax (46) 855 32 80, e-mail: bok.pgk@wp.pl.
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