GZGK LP SP.
z o.o.

WNIOSEK
o wydanie/ zmianę/ aktualizację 1) warunków przyłączenie do
sieci wod-kan. dla pojedynczego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej

Wypełnia GZGK LP Sp. z o.o.:
Wpłynęło do DW………………………………………………………………….
Termin wydania warunków:
do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku;
do 45 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce na pieczęć wpływu do GZGK LP Sp. z o.o.

I.
Dane Inwestora:
1. Imię i nazwisko/Nazwa firmy*:…………………………………………………………………………………………………….......
2. Adres zamieszkania/ siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci*:
a) Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Kod pocztowy:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
d) Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………………….
e) NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.
Adres do korespondencji (wypełnić jeśli istnieje taka konieczność):
a) Ulica:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Miejscowość:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Sposób odbioru warunków 1)*
Osobisty (po uprzednim telefonicznym powiadomieniu)
Listowny (adres do korespondencji)….......................................................................................................
Kopię wysłać na adres e-mail:………………………….…………………………………………………………………………………
II.
Dane pełnomocnika (wypełnić wyłącznie, gdy Pełnomocnik reprezentuje Inwestora oraz
załączyć pełnomocnictwo):
1. Imię i nazwisko/Nazwa firmy*:……………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres:
a) Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………………………
III.
Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:
1. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu 1) *:
Budynek mieszkalny jednorodzinny
Zabudowa zagrodowa
Inna zabudowa (jaka)…………………………………………………………………………………………………………………………
Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym:
- budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku;
- zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych
lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.
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2.
a)
b)
c)
d)
3.

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony*:
Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr działki:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Obręb:………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Wniosek dotyczy przyłączenia 1)*:
do sieci wodociągowej
do sieci kanalizacji sanitarnej
4. Wniosek dotyczy budynku 1)*:
istniejącego
planowanego
inne: rozbudowa/ przebudowa/ zmiana funkcji użytkowej 1)
5. Zapotrzebowanie nieruchomości w wodę 1)*:
nieruchomość posiada własne ujęcie (a) wody w ilości…………………………………………………………………
nieruchomość nie posiada własnego ujęcia wody.
6. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 1)*:
Q d =……………… [m3/d]*- cele bytowe
Q d = [m3/d]*- cele technologiczne
Q d = [m3/d]*- cele przeciwpożarowe
Q d = [m3/d]*- cele inne
7. Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy1)*:
Q śd =…………. [m3/d]
Q h = …………. [m3/d]
Rodzaj ścieków :
Ścieki bytowe
Ścieki przemysłowe
Wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach [kg/d]:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ilość odprowadzanych ścieków:
Qdśr [m3/d]……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Do wniosku załączam 1)*:
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (załącznik
obowiązkowy
pełnomocnictwo
11. Oświadczenia:
oświadczam, że zapoznałem/ - am się z „Informacją na temat przetwarzania danych osobowych”,
udostępnionych przez Administratora tj. GZGK LP Sp z o.o. *świadomy odpowiedzialności karnej za
podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam poprawność
zamieszczonych we wniosku danych *

………………………………………………
data

………………………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy
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*pole obowiązkowe
1) odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wypełnić

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia i złożenia wniosku:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w
celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.
2. Wnioski
składane
drogą
elektroniczną
należy
przesłać
na
adres
e-mail:
sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl.
3. Na planie zabudowy lub na szkicu sytuacyjnym należy wskazać przebieg przyłącza oraz
proponowane miejsce włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Plan zabudowy lub szkic
sytuacyjny muszą również określać usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 19a
ust. 4 pkt.6) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2028).
4. Zapotrzebowanie na wodę można przyjąć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8
poz. 70).
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