
................................................... 
Miejscowość, data 

........................................................ 
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy 

........................................................ 
PESEL /  NIP 

........................................................ 
Adres zamieszkania / siedziba 

........................................................ 

........................................................ 
Telefon kontaktowy 

 

........................................................ 
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania) 

........................................................ 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
 

A. Proszę o zawarcie umowy o: 

      dostarczanie wody  

      odprowadzanie ścieków  
 

do nieruchomości: ………………………………………………………………………………………… 
(adres, a w przypadku braku adresu nr działki) 

z powodu (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem  x ):  

      nowe przyłącze,  

      zmiana Odbiorcy wynikająca z ………………………………………………………………………… 

      inne (jakie) ……………………………………………………………………………………………... 
 

B. Pobór wody dokonywany będzie z: 

      gminnej sieci wodociągowej  

      ujęcia własnego 
 

C. Ścieki odprowadzane będą do: 

      gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 

      zbiornika bezodpływowego (szambo) 

      przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

D. Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

      bytowe   

      komunalne 

      przemysłowe 
 

E. Pomiar wody/ścieków będzie dokonywany na podstawie wodomierza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wodomierz główny podlicznik 

Numer:    

Typ:   

Średnica:   

Rok legalizacji:   

Odczyt początkowy:   

Nr plomby: 
1. …………………………… 

2. …………………………… 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. 

ul. Elewatorska 31 

15-620 Białystok 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 



F. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (działki/ działek) 

 

1) Posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, który wynika z (właściwą odpowiedź proszę 

zaznaczyć znakiem  x):  
 

□  prawa własności,  

□  prawa współwłasności,  

□  użytkowania wieczystego,  

□  umowy najmu,  

□  umowy dzierżawy,  

□  inne..................................................................................................................................................... 
 

- W przypadku posiadania prawa współwłasności :   

   □ posiadam/y zgodę wszystkich współwłaścicieli do korzystania z w/w nieruchomości,  

   □ posiadam/y zgodę większości współwłaścicieli, powyżej 50% udziałów do korzystania z w/w 
nieruchomości.  

2) □Oświadczam, że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  

 

G. Forma otrzymywania faktur 
 

Proszę o przesyłanie faktur wynikających z przedmiotowej umowy w formie: 

□  papierowej (tradycyjnej) 

□   elektronicznej (e-faktura) na adres e-mail: ………………………………………………………… 

 

H. Oświadczenia 
 

1) Potwierdzam oplombowanie wodomierza i podlicznika (jeśli jest) – dotyczy urządzeń, które 

oplombowano plombami nienumerowanymi. 

2) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie 

elektronicznej obowiązującego w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. – dotyczy Odbiorców, którzy 

wybrali elektroniczną formę otrzymywania faktur. 

3) Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. o wszelkich 

zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego. 

4) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. i przyjmuję ją do wiadomości. 

 

I. Inne informacje: 
 

1) Treść regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. 

dostępne są na stronie internetowej wodociagipodlaskie.pl oraz w siedzibie spółki Wodociągi Podlaskie 

Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok w dziale Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody. 

2) W celu zawarcia umowy należy dołączyć protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego (w przypadku nowego podłączenia). 

3) W przypadku podpisania niniejszego wniosku i/lub przedmiotowej umowy przez pełnomocnika 

Odbiorcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych 

osobowych pełnomocnika (wzór dostępny w siedzibie Spółki). 

4) Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo wezwania Odbiorcy do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających uprawnienia do zawarcia przedmiotowej umowy. 
 

 

 

................................................. 
(Podpis odbiorcy/pełnomocnika) 


