FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

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

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

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

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

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

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

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

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

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

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
A. Proszę o zawarcie umowy o:
odprowadzanie ścieków

dostarczanie wody

do nieruchomości: …………………………………………………………………………………………
(adres oraz nr ewidencyjny działki)

z powodu (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x ):
nowe przyłącze,
zmiana Odbiorcy wynikająca z …………………………………………………………………………
inne (jakie) ……………………………………………………………………………………………...

B. Pobór wody dokonywany będzie z:

C. Ścieki odprowadzane będą do:

gminnej sieci wodociągowej
ujęcia własnego

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
zbiornika bezodpływowego (szambo)
przydomowej oczyszczalni ścieków

D. Rodzaj odprowadzanych ścieków:
bytowe

przemysłowe

komunalne

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. ……………………………

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):

2)

□ prawa własności,
□ prawa współwłasności i działam za zgodą i wiedzą współwłaścicieli,
□ użytkowania wieczystego,
□ umowy najmu,
□ umowy dzierżawy,
□ inne.....................................................................................................................................................
□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. Oświadczenie dotyczące statusu Wnioskodawcy w kontekście ustawy z dnia 08 marca 2013 r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Oświadczam, że jestem:
 przedsiębiorcą lub
 podmiotem prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie lub
 podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wynajmu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów lub
 podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wyrobu wina lub
 rolnikiem prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, a przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych
i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów
o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, dla sprzedaży jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
a ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody lub
 kołem gospodyń wiejskich lub
 podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych lub
 osobą wykonującą wolny zawód; lub
 oddziałem bądź przedstawicielstwem przedsiębiorcy zagranicznego lub
 przedsiębiorcą z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej),
a umowa, której dotyczy wniosek zostaje zawarta w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością.

□ tak

□ nie

I. Oświadczenie dotyczące statusu podmiotu leczniczego

Oświadczam, że jestem podmiotem publicznym będącym podmiotem leczniczym

□ tak

□ nie

J. 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 danych i informacji podanych w niniejszym wniosku, w tym 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.
5) Oświadczam i zapewniam, że informacje podane przeze mnie we wniosku są prawdziwe.

K. 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)

