
Wilkowice, dn. ………………. 

Spółka Wodociągowa 

ul. Strażacka 3 

43-365 Wilkowice 

tel. 33 817 14 15 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

 

 

Niżej podpisany/a ………………………………………………………..…………..…, 

zamieszkały/a ...……………………………………………………………………………...….  

deklaruję przystąpienie do Spółki Wodociągowej w Wilkowicach. 

Punkt odbioru wody : ul. ..……………………... nr domu/parceli …………………………   

na warunkach opisanych w Statucie Spółki. 

 Deklaruję swój udział w kwocie ……………………………. złotych, słownie złotych 

…………………………………………………………………………… i zobowiązuję się do 

wpłacenia tej kwoty na konto Spółki Wodociągowej w Wilkowicach, nr konta                       

10 8133 0003 0000 0299 2000 0001 w terminie do dnia ………………… . 

 Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Wodociągowej wyrażam zgodę na umożliwienie 

wykonania na mojej nieruchomości prac niezbędnych do wykonania zadań Spółki. 

Zobowiązuję się do: 

- realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Zarządu Spółki Wodociągowej   

w zakresie mojego członkowstwa, 

- podłączenia posesji do sieci wodociągowej na podstawie zezwolenia, w którym określone 

zostaną warunki techniczne i eksploatacyjne. 

 

 

…………………………………….. 

podpis przystępującego do Spółki 

Wodociągowej w Wilkowicach 



O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z niżej wymienionymi warunkami: 

 

1. W przypadku ratalnych wpłat udziału podniesienie wysokości udziału powoduje 

automatyczne procentowe zwiększenie niewpłaconej części udziału. 

2. W przypadku niedokonania w terminach i wysokości ustalonej wpłaty należności na 

rzecz Spółki wszczyna się procedurę windykacyjną, a w przypadku zaległości za dwa 

okresy obrachunkowe - procedurę wstrzymania dostawy wody na podstawie art. 8 ust. 

1 pkt 2 Ustawy z dnia 7czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. Nr 123 z 2006 roku, poz. 

858). W przypadku wstrzymania dostawy wody z wyżej wymienionego powodu 

Spółka udostępnia członkowi zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

3. Odcinek sieci stanowiący podłączenie do wodociągu Spółki, tj. od obiektu do punktu 

podłączenia do wodociągu Spółki, wykonuje członek Spółki na własny koszt, zgodnie 

z dokumentacją uzgodnioną ze Spółką. Określone w tym punkcie przyłącze 

wodociągowe stanowi cały czas własność członka i podlega jego nadzorowi 

eksploatacyjnemu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 10. 

4. Ubiegający się o przyłączenie do sieci zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy 

dostarczyć do Spółki Wodociągowej jeden egzemplarz powykonawczej dokumentacji 

geodezyjnej w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia. Do odbioru przyłącza 

wymagane jest oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia na 

powykonawczą dokumentację geodezyjną. W uzasadnionych przypadkach termin 

dostarczenia dokumentacji geodezyjnej może zostać wydłużony. 

5. Wyłączenie członka ze Spółki następuje na drodze uchwały Zarządu w razie: 

• przejęcia jego praw i obowiązków uzasadniających członkostwo w Spółce 

przez następcę prawnego; 

• rażącego naruszenia obowiązków statutowych. 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągowa z siedzibą 43-365 Wilkowice ul. 

Strażacka 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach księgowych związanych ze statutową działalnością 

Spółki. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich uaktualniania czy poprawiania.  

 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………… 

                                                                                                                                        podpis 


