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Oborniki, dnia           NR BOK: 2021/__ __/ __ __ __ 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

CZĘŚĆ A – DANE WNIOSKODAWCY:     NABYWCA:   

Nazwisko i imię lub dokładna nazwa: 

 

 

 
PESEL/KR NIP  

Seria i nr dokumentu tożsamości     

       
miejscowość                                                 ulica                                                                 nr               /  

Adres do korespondencji: 
nazwisko i imię lub nazwa  

                                                                                                                                   kod pocztowy                      

miejscowość                                                 ulica                                                                 nr 

CZĘŚĆ B – DANE NIERUCHOMOŚCI – POWÓD REZYGNACJI: 

Dotyczy nieruchomości:  

Zlokalizowanej przy ul.                                                                                                                 nr               /              

w                                                                    działka nr                    dla której wydano w dniu                            

warunki techniczne nr                / 

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o rozwiązanie umowy nr                                   z dnia  

na usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków przy stanie wodomierza/y:  

 wodomierz nr:                                               stan  

 wodomierz nr:                                               stan  

z powodu: 

        sprzedaży nieruchomości/lokalu, 

        przekazana nieruchomości/lokalu(zakończenie najmu, dzierżawy, zmiana zarządy), 

        utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu,  

        trwałej likwidacji przyłącza, 

        inne  

 

CZĘŚĆ C – DANE NOWEGO NABYWCY NIERUCHOMOŚCI:  NABYWCA:   

Nazwisko i imię lub dokładna nazwa:  

 

 

 
PESEL/KRS NIP 
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 ADRES:      miejscowość  kod pocztowy                      

                   ulica                                                           nr              nr  

CZĘŚĆ D – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 

1. Tytuł prawny do nieruchomości:        właściciel,        najemca, inny  

2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza. 

3. Wnioskodawca i przekazujący oświadczają, że: 

 działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 

 podane dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku w PWiK w Obornikach Sp. z o.o., 

4. Wymagane dokumenty do zawarcia umowy: 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, 

 pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela lub większości współwłaścicieli), 

 odpis z KRS, wypis z CEDIG, Regon, NIP, inne dokumenty: 

  

podpis przekazującego      podpis wnioskodawcy  
_____________________________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ F – WYPEŁNIA PWIK W OBORNIKACH SP. Z O.O.   podpis przyjmującego wniosek 

Przekazujący odbiorca nr: __ __ __ __ __ __ Zadłużenie:  

Przekazujący nr umowy:       Data:                                    Nr punktu __ __ __ __ __ 

Wnioskodawca odbiorca nr: __ __ __ __ __ __ Nr punktu __ __ __ __ __ 

Wnioskodawca nr umowy:      Data: 

 
  
DZ                   DATA   PODPIS                                                               BOK                 DATA    PODPIS 

                                                                                                                             


