
                                                                                                             ...............................................................
                                                                                                                                                          miejscowość i data
..................................................  
imię i nazwisko wnioskodawcy

.............................................
adres wnioskodawcy

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

                  WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY I USTALENIE WARUNKÓW
                     TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ                   

1. Zwracam się o:                                                                                                                                           

□ zapewnienie dostaw wody   □ zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych –bytowych                               

2. Określenie warunków technicznych przyłącza:                                                                                          

□ wodociągowego   □ kanalizacyjnego                                                                                                          

dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:                                                                                                

□ projektowanego   □ istniejącego

Zlokalizowanego w miejscowości…………………………………………………                                              

na działce nr………………………ul. …………………………                                                                         

3. Zapotrzebowanie w media dla:
(wypełnić w przypadku obiektu innego niż budynek mieszkalny jednorodzinny)
□ obiektu handlowego □ budynku mieszkalnego wielorodzinnego
□ inny obiekt ……………………………………………………………………
Dostawa wody w ilości: Qśr.d =……… [m3/d] Qmax.d = ………[m3/d]
Qśr.h = ………[m3/h] Qmax.h = ………[m3/h]
Odprowadzenie ścieków: Qśr = ………[m3/d]

4. Płatność nastąpi po wykonaniu usługi zgodnie z cennikiem GZK Sp. z o.o. i otrzymaniu faktury. 
Upoważniam Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.       

Załączniki:
Mapa : …………………………………...................................……………………………

Oświadczam, że jestem właścicielem/.........................................wyżej wymienionej nieruchomości.

............................... dnia................................. ......................................
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań 
Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., wynikających z przedmiotowej umowy zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). 
Oświadczam również, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia,
a także o dobrowolności podania moich danych. 

............................... dnia................................. ......................................
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)

Wskazuje się,  iż  zgodnie  z  art.  27e  pkt.  1  ustawy z  dnia  7 czerwca 2001 o  zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (t.j.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  328)  w  sprawach  spornych
dotyczących:  odmowy  przyłączenia  do  sieci  nieruchomości  osobie  ubiegającej  się  o  przyłączenie
nieruchomości do sieci - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji, o którym mowa
w  art.  27a  pkt.  1  w/w  ustawy,  tj.  Dyrektor  regionalnego  zarządu  gospodarki  wodnej  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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