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WNIOSEK 

1/* o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego*/  kanalizacyjnego* i przyłączenie 
                        nieruchomości do sieci wodociągowej*/ kanalizacyjnej* 
                  2/* o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę * i odprowadzanie ścieków* 
 
                 dotyczy nieruchomości położonej w Białymstoku*, Wasilkowie*..........................................................................,             

ul................................................................................................................. Nr .................., dz. nr ...........................................,  

Numer Księgi Wieczystej................................................................................ . 

1/ Proszę o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego* / kanalizacyjnego*  i  przyłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej* / kanalizacyjnej*. Przyłącze wodociągowe* / kanalizacyjne* zostanie wykonane 

zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia znak ………………..…………. z dnia …..….….………, na podstawie 

planu sytuacyjnego …………………….. z dnia …………………, projektu nr …………………, przez uprawnionego 

Wykonawcę: ….……………………........................................................................................................................................... 

tel. ................................................... .  

Przyłącze wodociągowe* / kanalizacyjne* będzie przygotowane do odbioru technicznego oraz przyłączenia do sieci 

wodociągowej* / kanalizacyjnej*  w dniu ................................................... . 

2/  Proszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie ścieków* na czas określony*/ nieokreślony*, z 

powodu: nowe przyłącze* / zmiana Odbiorcy*, ......................................................................................................................... 

 Woda pobierana z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa będzie zużywana na cele:  

              - gospodarstwa domowego dla ....................osób, 

     - podlewania ..........................................................., pow. ...............m2, 

     - działalności gospodarczej ........................................................................................................................................... 

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z w/w nieruchomości. 

-  Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z w/w nieruchomości, który nie uległ zmianie od 
daty  złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. 

-  Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z w/w nieruchomości, który uległ zmianie od daty 
złożenia wniosku o warunki przyłączenia i wynika on z: 

            prawa własności, 

 prawa współwłasności, 

 użytkowania wieczystego, 

 umowy najmu, 

 umowy dzierżawy, 

 umowy leasingu, 

 umowy użyczenia, 

  
 
 

 
 

 
……………………………………………………... 

Telefon 

 

        …………………………………………… 
Imię i nazwisko / nazwa Podmiotu 

 
…………………………………………… 

Adres zamieszkania / siedziba 
 

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

 
………………………………….........…… 

Telefon kontaktowy 1 

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

                            KRS 2/ NIP 2 / REGON 2/ PESEL1 

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

                                         Adres e-mail 1 

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 
ul. Młynowa 52/1 
15-404 Białystok 

 



 2

 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. 

-  Oświadczam, że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

- Przyjmuję/my do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach prawa, a w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób 
trzecich wobec Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy z osobą, która nie posiadała 
tytułu prawnego do w/w nieruchomości. 

- Zobowiązuję/emy się do niezwłocznego informowania Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w 
zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do 
wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa 
powyżej. 

- Oświadczenie dotyczące informacji dla konsumenta (wypełnia osoba fizyczna nie prowadzącej działalności      
gospodarczej, która potwierdza otrzymanie „Informacji dla Konsumenta” w Biurze Obsługi Klienta w Wodociągach 
Białostockich przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku). 

                       Oświadczam, iż otrzymałem następujące informacje i dokumenty: 
 1/ Informację dla Konsumenta Odbiorcy Usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego    
odprowadzania ścieków zawierającego umowy z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w Białymstoku o 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 

      2/ Załącznik Nr 1 - Aktualna Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania      
ścieków, która obowiązuje na terenie gminy Białystok / Wasilków* dla w/w usług świadczonych przez 
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku. 
3/  Załącznik Nr 2 -  Wyciąg usług wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 
ścieków z aktualnego Zestawienia opłat za usługi wykonywane przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w 
Białymstoku na rzecz osób trzecich. 

 
Klauzula informacyjna do wniosków albo umów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1) “Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email:  rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r potrzeb realizacji wniosku 

albo umowy. 
 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług 

wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  2018. 1152 t.j.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 
np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo umowy. 

6) Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku. 
 

    ..........................................                                                                                     ................................................. 
                            / Data /                                                                                                                                               / Podpis / 
                   
          1   - pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, 
          2   - dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

  *  - niepotrzebne skreślić, 
   - właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć znakiem „ X”.  
 

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

Data wpływu Numer rejestracyjny Do rozpatrzenia  

    

 

 


