Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………z dnia …………………
KARTA INFORMACYJNA
Nr przyłącza ………………
Informacja o warunkach poboru wody/odprowadzania ścieków na/z nieruchomości pod adresem: ………………….
…………………………. (zwanej dalej „nieruchomością”)
1. Czy na nieruchomości pobierana jest woda z sieci miejskiej? *
TAK
NIE
2. Czy z nieruchomości odprowadzane są ścieki do kanalizacji miejskiej? *
TAK
NIE
Jeśli ścieki z nieruchomości odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, należy zaznaczyć poniżej właściwy rodzaj
ścieków:

ścieki bytowe pochodzące z gospodarstw domowych, budynków
użyteczności publicznej, zakwaterowania zbiorowego np. hotele, akademiki,
internaty *
 ścieki przemysłowe, niebędące ściekami bytowymi, powstałe w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą *
 ścieki komunalne (mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych) *
3. Czy na nieruchomości pobierana jest woda z własnego ujęcia (np. studni, itp.)? *
TAK
NIE
jeśli zaznaczono „TAK”, proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytanie:
a)
czy ilość pobieranej wody z własnego ujęcia mierzona jest wodomierzem? *
TAK
NIE
4. Czy na nieruchomości prowadzone jest gospodarstwo domowe? *
TAK
NIE
5.
TAK

Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza? *
NIE

UWAGA! Poniższe dane należy podać w całości (tj. w pozycjach 6 i 7) jedynie w przypadkach, gdy powyżej:
- zaznaczono „TAK” w pozycjach 1, 2 i 3 oraz „NIE” w pozycji 3a), lub
- zaznaczono „TAK” w pozycjach 4 i 5 (bez względu na zaznaczenie w pozycjach 1,2 i 3).
6. Proszę podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, z podziałem według korzystania przez nie z następujących
instalacji:
a)

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

b) wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody
(piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)*
c)

wodociąg, zlew kuchenny, ubikacja, brak łazienki i ciepłej
wody*

d) wodociąg, ubikacja bez łazienki*
e)

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

7. Jeżeli na nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza lub inna (tj. są lokale użytkowe przedsiębiorstw i
innych instytucji, np. szkoły, sklepy, biura, agencje, zakłady usługowe, gabinety lekarskie, stomatologiczne, kwatery
prywatne itp.), prosimy o podanie poniższych danych:
a) Rodzaj lokalu użytkowego lub działalności *
b) Branża *
c) Liczba osób zatrudnionych i/lub użytkowników,
konsumentów, uczniów, pacjentów itp. *

INFORMACJA NA ODWROCIE
*Właściwe Pole

należy wypełnić stawiając w nim znak „X”, natomiast pozostałe pola

VERTE
prosimy czytelnie wypełnić literami drukowanymi

Oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym występującym na
nieruchomości.

.....................................................................
Data

........................................................................
Czytelny podpis Odbiorcy Usług

_________________________________________________________________________________________
Na podstawie wyżej podanych informacji Dostawca Usług określa podział oraz ilość** miesięcznego zużycia
wody/odprowadzanych ścieków dla niżej wymienionych grup odbiorców:

............................................................... m3 gospodarstwa domowe (dla ścieków - w przypadku poboru wody z
własnego, nieopomiarowanego wodomierzem ujęcia wody oraz zużycia wody wykazanego przez wodomierz
główny mniejszego niż ustalony ryczałt ………… m3 - wg tego ryczałtu, natomiast w przypadku zużycia wody
wykazanego przez wodomierz główny większego niż ustalony ryczałt - wg wskazań tego wodomierza),
................................................................ m3 pozostali odbiorcy (dla ścieków - w przypadku poboru wody z
własnego, nieopomiarowanego wodomierzem ujęcia wody oraz zużycia wody wykazanego przez wodomierz
główny mniejszego niż ustalony ryczałt …………… m3 - wg tego ryczałtu, natomiast w przypadku zużycia
wody wykazanego przez wodomierz główny większego niż ustalony ryczałt - wg wskazań tego wodomierza),
…………………………………………. m3 zdroje,
…………………………………………. m3 na cele przeciwpożarowe

.....................................................................
........................................................................
Data
Pieczęć i podpisy Dostawcy Usług
_________________________________________________________________________________________________
Ilość wody do podlewania (oraz wody zużywanej bezpowrotnie) może być naliczana wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego
zainstalowanego przez Odbiorcę Usług.
Należy podawać na bieżąco do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
- nr fabryczny i datę założenia wodomierza odliczającego,
- daty i odczyty wodomierza odliczającego na początek i koniec sezonu (15 kwietnia i 15 września), w którym woda zużywana jest do podlewania
(dotyczy tylko podlewania),
- daty i odczyty wodomierza odliczającego w terminach dokonywanych odczytów wodomierza głównego (dotyczy podlewania i innych przypadków
wody zużywanej bezpowrotnie).

** w przypadku poboru wody dla różnych grup odbiorców i/lub w przypadku poboru wody z własnego ujęcia wody i jednoczesnego odprowadzania
ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
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