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WYMAGANE WYPWŁNIENIE WNIOSKU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI 

…………………………..,  ……………… 
miejscowość,                    dnia 

 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 

 

WNIOSEK 

O wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci: ☐ wodociągowej, ☐ kanalizacyjnej  

dla ☐ podmiotów gospodarczych, ☐ instytucji (*, (*** 

 

I. WNIOSEK 

 

1. Dane dotyczące Wnioskodawcy (***   

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………..… 

Siedziba:  ……...…………………...……………………………………………………………………..…………..… 

………………………………………………………………………………………………………………….……….

Tel., email:  ………….…………………………………………NIP:  

 

2. Dane dotyczące przyłączanej nieruchomości/budynku/lokalu (*** 

Działka(i)  ewidencyjna(e) nr: …………..………………., położona w miejscowości……………..………..…..……, 

przy ul. ………………………….…….……Nr przyłączanego budynku………….. Gmina………………..….……... 

objęta Księgą Wieczystą nr…………..………..…. 

Budynek/lokal:  ☐ istniejący (w użytkowaniu),  ☐ projektowany (w budowie) (*, (*** 

a) Przeznaczenie wody na cele ………………………………………………………………..………………… 
 (Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, charakter instytucji, np:. szkoła, bar gastronomiczny, ośrodek zdrowia, inne) 

b) Ilość odprowadzanych ścieków: 

  - ścieki bytowe………………………………………….……m3/d (ilość osób x 100 l/osobę w ciągu doby) 

 - ścieki przemysłowe, z działalności gospodarczej………………………………………………………..m3/d 

 Skład ścieków przemysłowych : BZT5………………………………………..…………………………... 

 (wg posiadanych badań)  ChZT………………………………………..…………………………... 

     zawiesina ogólna…………………………..……………………………. 

     Substancje ekstrahujące się eterem naftowym………..………………… 

     azot ogólny…………………………………………..……………….…. 

     metale ciężkie…………………………….………..…………………. 

     pH……………………………………….…………………………… 

     temperatura…………………………………….………………………. 

c) Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda/z którego odprowadzane będą ścieki: 

- powierzchnia użytkowa……………..…..m2 

- wyposażenie sanitarne: umywalka…...……szt., wanna…..……szt., natrysk………...szt., zlewozmywak………szt.,      

ubikacja…….szt., inne…….…..szt., sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………..………… 

 

- wyposażenie z którego odprowadzane będą ścieki przemysłowe: …………………………………………………… 

 

3. Przewidywana ilość osób przebywających w obiekcie w ciągu doby:………………………..……………. (*** 

4. Proponowany termin rozpoczęcia: / poboru wody, odprowadzania ścieków/……………………………………….. 

5. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia: (*, (*** 

☐ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły), 

☐ odbiór osobisty – Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa, 33-172 Siedliska 1 

 

 

 

 

…………..………………………………………… 

                                 podpis inwestora/pełnomocnika (** 
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II. OŚWIADCZENIA (*** 

  

1. Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości/budynku/lokalu wymienionej(go) w punkcie 2 niniejszego 

wniosku posiadam tytuł prawny wynikający z: (* 

☐ prawa własności, ☐ prawa współwłasności, ☐ użytkowania wieczystego, ☐ spółdzielczego prawa do lokalu 

mieszkalnego, ☐ umowy najmu, ☐ umowy leasingu, ☐ umowy użyczenia, ☐ inne:  

……………………………………................................................................................................................................... 

 

Ponadto oświadczam, że: (*, (*** 

☐ posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na zamontowanie/użytkowanie urządzeń i instalacji 

wodociągowych/kanalizacyjnych, 

☐ nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na zamontowanie/użytkowanie urządzeń i instalacji 

wodociągowych / kanalizacyjnych (w przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie, brak posiadania zgody 

wszystkich współwłaścicieli może być powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci). 

 

2. Jednocześnie: 

 Zobowiązuję się do okazania na żądanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” dokumentu potwierdzającego 

posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączanej(ego) nieruchomości/budynku/lokalu. 

 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność 

przewidzianą przepisami prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również 

w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, związanych z faktem zawarcia 

umowy o przyłączenie do sieci wod-kan z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do określonej(go) w pkt. 2 

wniosku nieruchomości / budynku / lokalu, bądź zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł 

prawny do określonej(go) w pkt. 2 wniosku nieruchomości / budynku / lokalu. 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” o wszelkich zmianach 

w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości / budynku / lokalu określonej(go) w pkt.2 wniosku, w szczególności 

o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, że brak przekazania takiej informacji może 

spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej. 

 

 

  Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym 

i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotowego wniosku na usługę oraz jego archiwizację (Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

 

 
 

 

 

 

……………………………………………...   
 podpis składającego oświadczenie (** 

 

 

Załączniki: 

1) Mapa sytuacji na nieruchomości, działka ze wskazaniem przyłączanego obiektu.  (np.: kopia mapy zasadniczej, 

mapy do celów projektowych, mapa z Geoportalu itp. )  

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.  (w przypadku własności wystarczy 

numer księgi wieczystej) 

 
(* - zaznaczyć właściwe 

(** - w przypadku pełnomocnika należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo 

(*** - pola wymagane 
 


