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PROCEDURA PRZYGOTOWANIA POZYCJI INWESTYCYJNEJ  BUDOWY URZĄDZEŃ WODNO-

KANALIZACYJNYCH W WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH GZK Sp. z o.o. W ZBROSŁAWICACH NA 

WNIOSEK INWESTORÓW PRYWATNYCH 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Ilekroć w dalszej treści Procedury jest mowa o: 

a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument; 

b) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. 

zm.); 

c) Spółce - należy przez to rozumieć Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach; 

d) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zbrosławice; 

e) Planie – należy przez to rozumieć Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki; 

f) Inwestorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną/podmiot, która korzysta lub zamierza 

korzystać ze świadczonych przez Spółkę usług wodociągowych lub kanalizacyjnych poprzez 

podłączenie się do sieci wod.-kan. i która złożyła odpowiedni druk wniosku o umieszczenie 

budowy sieci w Planie. 

Rozdział II 
CEL WPROWADZENIA PROCEDURY 

 

§2 

1. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie działania Spółki następuje w drodze 

realizacji przez Spółkę zaplanowanych inwestycji budowlanych, ujętych w Planie lub poprzez 

inwestycje komunalne przez Gminę. 

2. Celem procedury jest ustalenie jednolitych standardów oceny wniosków Inwestorów w sprawie 

ujęcia budowy urządzeń wod.-kan. w Planie na poszczególne lata, w celu ustawowych 

obowiązków Spółki w zakresie budowy przez Spółkę urządzeń wod.-kan. na potrzeby 

zapewniania technicznych możliwości przyłączeń do sieci dla Inwestorów. 

3. Powyższe jest ściśle związane z możliwościami finansowymi i technicznymi Spółki, które mają 

wpływ na wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

4. Procedura ma na celu zaplanowanie inwestycji, które będą zgodne z kierunkami rozwoju Gminy 

określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwoleń 

wydanych Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 
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5. Niniejsza Procedura nie dotyczy inwestycji własnych Spółki lub inwestycji komunalnych 

umieszczanych w Planie. 

Rozdział III 
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

§3 

Procedura obowiązuje w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Zbrosławicach i dotyczy 

całego zakresu działania zgodnie z zezwoleniami na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Rozdział IV 
OPRACOWYWANIE POZYCJI INWESTYCYJNYCH W PLANIE WIELOLETNIM ZWIĄZANYCH Z 

ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ NA PODSTAWIE WNIOSKÓW 

INWESTORÓW 

 

§4 

1. OGÓLNE ZASADY: 

a) Zgodnie z art. 21 pkt 2 Ustawy Plan określa w szczególności: planowany zakres usług 

wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w 

poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie 

ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania 

planowanych inwestycji. 

b) Pod pojęciem zadania inwestycyjnego związanego z budową urządzeń wod.-kan. należy 

rozumieć budowę nowych urządzeń umożliwiających podłączenie do nich istniejących bądź 

też planowanych do budowy obiektów mieszkaniowych oraz usługowo-przemysłowych 

w poszczególnych latach. 

c) Pozycja Planu jest opracowywana w oparciu o złożone, zweryfikowane i zaakceptowane 

wnioski o umieszczenie budowy sieci w Planie przez Inwestorów. 

d) Plan aktualizowany powinien być co roku i dostosowywany do bieżących potrzeb Spółki, 

a także winien uwzględniać sytuację finansową Spółki oraz bieżący wpływ kolejnych 

wniosków. 

e) Zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci mają bezpośredni wpływ 

na przygotowanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

f) Sporządzenie Planu polega na przyporządkowaniu inwestycjom ujętym we wnioskach 

określonego roku kalendarzowego realizacji, w oparciu o merytoryczną ocenę wniosku 

oraz planowane środki finansowe Spółki. 

g) Inwestorzy uprawnieni są do złożenia wniosku o umieszczenie budowy sieci w Planie. 

 

§5 
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1. WNIOSEK O UMIESZCZENIE BUDOWY SIECI W PLANIE: 

a. W przypadku braku technicznej możliwości przyłączenia nieruchomości Inwestora do sieci, 

Spółka wydaje odmowę w odpowiedzi na wniosek Inwestora o wydanie warunków 

przyłączenia z informacją, że Inwestor uprawniony jest do złożenia odpowiedniego wniosku 

o ujęcie inwestycji w Planie (dalej, jako Wniosek). Druk Wniosku stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej Procedury. 

b. Wniosek powinien zawierać, co najmniej: 

1.b.i. dane kontaktowe Inwestora/Inwestorów, w przypadku wspólnej realizacji inwestycji 

i złożenia jednego Wniosku, 

1.b.ii. oznaczenie i położenie nieruchomości oraz jej przeznaczenie (cele mieszkaniowe, 

usługowe, przemysłowe oraz inne), 

1.b.iii. liczba nieruchomości, które mają zostać przyłączone do sieci, a w przypadku budynku 

wielorodzinnego liczba lokali, 

1.b.iv. informację o potencjalnej dalszej rozbudowie z etapowaniem inwestycji, 

1.b.v. wskazanie rodzaju urządzeń: wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej, 

1.b.vi. informację o ilości i rodzaju zapotrzebowania na wodę lub ilości i charakterze 

odprowadzanych ścieków, 

1.b.vii. w przypadku obiektu usługowo – przemysłowego określenie charakteru działalności, 

1.b.viii. informację o stopniu zaawansowania budowy obiektów, które mają zostać przyłączone 

do planowanych do budowy urządzeń wraz z określeniem daty planowanego 

rozpoczęcia użytkowania tych obiektów, 

1.b.ix. informację o posiadaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji będącej przedmiotem 

Wniosku, 

1.b.x. inne informacje istotne pod kątem zaplanowania inwestycji. 

 

§6. 

2.  PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKU: 

a) Wnioski podlegają weryfikacji formalnej przez Spółkę w terminie 60 dni od daty złożenia. 

W trakcie weryfikacji sprawdzana jest kompletność Wniosku pod kątem wymogów formalnych 

oraz czy urządzenie spełnia znamiona sieci, czy budowa jest zgodna z dokumentami 

planistycznymi, a w szczególności z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, 

także czy jest technicznie uzasadniona. 

b) W przypadku stwierdzenia, iż Wniosek jest niekompletny, a braki formalne nie pozwalają 

na rzetelną ocenę Wniosku i jego finalne rozpatrzenie, Spółka wzywa Inwestora do jego 

uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Spółka zastrzega sobie prawo 

ponownego wezwania do uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia dalszych braków. 

c) W przypadku nieuzupełnienia Wniosku w terminie podanym w wezwaniu lub negatywnej 

weryfikacji formalnej, Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

d) Wszystkie Wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację formalną poddawane są przez 

Spółkę ocenie merytorycznej oraz finansowej celem ustalenia miejsca umieszczenia 

wnioskowanych inwestycji w Planie, co powinno nastąpić w terminie do dnia 31 października 

każdego roku – dotyczy Wniosków formalnie prawidłowych, złożonych w terminie do dnia 

31 sierpnia danego roku. Wnioski złożone po terminie 31 sierpnia będą podlegały rozpoznaniu 

łącznie z Wnioskami poddanymi ocenie w kolejnym roku kalendarzowym.   
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e) Spółka ma prawo do zwracania się do Inwestorów o wszelkie dodatkowe wyjaśnienia 

lub informacje niezbędne dla oceny Wniosków. 

f) Wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację zostają umieszczone według kolejności 

zgodnej z uzyskaną punktacją do Planu. 

g) Inwestycja objęta Wnioskiem umieszczana jest w Planie w najbliższym dostępnym roku 

kalendarzowym lub jeżeli brak jest dostępnych pozycji inwestycyjnych w latach objętych Planem, 

wpisywana jest ona na listę inwestycji oczekujących do umieszczenia w najbliższym roku 

wprowadzanym do Planu, z zachowaniem kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją i wniosek nie 

podlega ponownej ocenie. 

h) W sytuacji określonej w lit. g) powyżej, Wnioski, w tym składane w kolejnych latach, 

a przypisywane do danego roku kalendarzowego, otrzymują kolejności zależną od uzyskanych 

punktów za Wnioskami przyporządkowanymi do tego roku pochodzącymi z poprzedniego okresu. 

i) W sytuacji, gdy Wnioski uzyskały tę samą liczbę punktów, pod uwagę brana jest data 

wpływu Wniosku do Spółki. 

j) W sytuacji gdy złożony wniosek w danym roku kalendarzowym nie został umieszczony w 

Planie i przeszedł na kolejne lata, a doszło do istotnych zmian, mogących wpłynąć na 

zwiększenie przyznanych punktów, dopuszcza się aktualizację wniosku. Spółka dokona wówczas 

ponownej weryfikacji wniosku zgodnie z niniejsza procedurą. 

 

§7 

4. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU: 

1. W trakcie oceny Wniosków, oprócz danych zawartych we Wnioskach, brane są również pod uwagę 

wszelkie istotne uwarunkowania inwestycyjne, tj. kwestie techniczne, zapisy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, perspektywa rozbudowy tej sieci, lokalizacja inwestycji, 

kwestie ekonomiczne. 

2. Wnioski pozytywnie zweryfikowane podlegają ocenie poprzez przypisanie im odpowiedniej ilości 

punktów, zgodnie z załączonym wzorcem arkusza oceny (załącznik nr 2 do Procedury). 

3. Punkty zostają przyznane za: 

 

3.1. Charakter inwestycji: 

a)   cele mieszkaniowe i handlowo-usługowe: 

 liczba potencjalnych nieruchomości mieszkaniowych do podłączenia: 
od 0 do1 – 0 pkt 

od 2 do 5 – 1 pkt 

od 6 do 15 – 2 pkt 

od 16 do 30 – 3 pkt 

od 31 do 60 – 4 pkt 

Powyżej 61 – 5 pkt 

 prognozowana dalsza rozbudowa sieci – liczba budynków: 
brak – 0 pkt 

od 1 do 5  – 1 pkt 

od 6 do 30 – 2 pkt 

Powyżej 31 – 3 pkt 
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b) cele przemysłowe: 

 zapotrzebowanie na wodę/odprowadzanie ścieków: 
poniżej 1 dm3/s – 0 pkt 

od 1 do 3 dm3/s – 1 pkt 

powyżej 3 do 5 dm3/s – 2 pkt 

powyżej 5 do 7 dm3/s – 3 pkt 

powyżej 7 do 10 dm3/s – 4 pkt 

powyżej 10 dm3/s – 5 pkt 

 

 prognozowana dalsza rozbudowa sieci: 
brak możliwości dalszej rozbudowy – 0 pkt 

prognozowana dalsza rozbudowa o kolejny obiekt – 3 pkt, 

3.2. Inne uwarunkowania inwestycyjne mające szczególne znaczenie – 0-5 pkt 

3.3. Jeżeli Wniosek dotyczy istniejących nieruchomości do podłączenia – liczba obiektów: 

brak – 0 pkt 

od 1 do 5  – 2 pkt 

od 6 do 10  – 3 pkt 

powyżej 11  – 5 pkt 

3.4. Informacja o stopniu zaawansowania budowy obiektów: 

 termin podłączenia: 

 do 12 miesięcy – 1 pkt, 

 powyżej 12 miesięcy – 0 pkt. 

4. Suma punktów przypisanych Wnioskowi określa ostateczną punktową ocenę Wniosku. 

5.   Wnioski negatywnie ocenione merytorycznie pozostawia się bez rozpatrzenia.   

Rozdział V 
Zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Inwestorów prywatnych 

 

§8 

1. Właściwą i podstawową formą budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych jest umieszczenie ich 

budowy w Planie. 

2. Jako odstępstwo od określonej w § 2 ust. 1 i 2 oraz ust.1 Procedury zasady budowy urządzeń wod.-

kan. przez Spółkę, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się realizację sieci przez 

Inwestora, po wyrażeniu przez niego takiej woli oraz złożeniu przez Inwestora oświadczenia o 

rezygnacji z ujęcia budowy sieci wod.-kan. w Wieloletnim Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Spółki. W tym przypadku rozpatrywane są możliwości 

finansowe Spółki, aspekty techniczne, aspekty ekonomiczne, a także kwestie formalne. 

3. Na etapie uzgadniania warunków technicznych pomiędzy Spółkę a Inwestorem zostanie zawarta 

umowa przyłączeniowa określająca warunki budowy i przejęcia urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

przez Spółkę. Przed podpisaniem przedmiotowej umowy strony przeprowadzą uzgodnienia 

inwestycyjne w drodze bezpośrednich negocjacji z Inwestorem, w trakcie, których strony 

porozumiewają się i określają zakres prac oraz wartość sieci, która będzie przedmiotem przejęcia na 

stan majątkowy Spółki, a także termin wykupu sieci i zasady ustanowienia służebności przesyłu oraz 

zasady płatności. Do przeprowadzania wymaganych czynności w tym zakresie Zarząd Spółki może 
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powołać komisję, określając zasady jej postępowania. Wszelkie uzgodnienia w przedmiocie zasad 

odpłatnego przejęcia zrealizowanej Inwestycji, w szczególności należne Inwestorowi wynagrodzenie               

z tego tytułu, wymagają akceptacji Zarządu. 

4. Zgodnie z niniejszym paragrafem określone zostaną przez Spółkę wymagania techniczne dla budowy 

sieci, na podstawie, których Inwestor zobowiązany jest opracować dokumentację techniczną z trasą 

sieci, profilami. Zapisów tych nie stosuje się, w przypadku, gdy Inwestor korzystać będzie 

z dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Spółki. 

5. W wyniku negocjacji, o których mowa w niniejszym paragrafem określa się maksymalne 

wynagrodzenie z tytułu nabycia własności sieci, które może zostać odpowiednio zmniejszone w 

przypadku zaistnienia ku temu podstawy w wyniku weryfikacji kosztorysu powykonawczego 

(zmniejszenie ustalonego zakresu prac) oraz stopę zwrotu inwestycji w latach (albo warunki 

ekonomiczne opłacalności inwestycji) oraz wpływ na obowiązujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i odbiór ścieków. Na tą okoliczność konieczne jest przeprowadzenie negocjacji, o których mowa 

ust. 2. 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 

§9 

1. Plan nie może być traktowany, jako gwarancja realizacji inwestycji. 

2. Procedura wchodzi w życie i obowiązuje od dnia uchwalenia tj. 04.10.2022 r. 
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Załącznik nr 1 

do Procedury przygotowania pozycji inwestycyjnej 

dot. budowy urządzeń wod.-kan.  

w Wieloletnim Planie Rozwoju  

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Urządzeń Kanalizacyjnych 

GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach przyjętej Uchwałą     

nr 1/2022 z dnia 04.10.2022 

 

 

 

Wniosek 

o umieszczenie budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej 

w WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH GZK Sp. z o.o. W ZBROSŁAWICACH 

 

 

1. Nazwa Wnioskodawcy (Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy)*:  

 

 

 

 

 

2. Adres zamieszkania/siedziby Firmy (adres do korespondencji) oraz numer telefonu* 

kontaktowego Wnioskodawcy: 

 

 

 

 

 

3. Rodzaj urządzenia, którego dotyczy wniosek: 

 

 

 

  

  

4. Lokalizacja urządzenia, którego dotyczy wniosek (miejscowość, ulica, obręb, nr działki, 

numery Ksiąg Wieczystych):  

 

 

 

  

 

 

5. Ilość potencjalnych nieruchomości istniejących lub planowanych do podłączenia w przypadku 

budownictwa mieszkaniowego lub usługowo – handlowego (w przypadku budynków 

wielorodzinnych – ilość lokali) **:  

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 do Uchwały Zarządu  
nr 1/2022 z dnia 04.10.2022- 

tekst jednolity 

str. 8 z 5 

6. Zapotrzebowanie na wodę/ilość i jakości odprowadzanych ścieków w przypadku obiektów 

przemysłowych:  

 

 

 

 

 

7. Prognozowana dalsza rozbudowa sieci (ilość budynków/ilość zapotrzebowania na wodę/ilość i 

jakość odprowadzanych ścieków) wraz z etapowaniem inwestycji: 

 

 

 

 

 

8. Informację o stopniu zaawansowania budowy obiektów, do których mają zostać wybudowane 

urządzenia wraz z określeniem daty rozpoczęcia ich użytkowania,  

 

 

 

 

 

9. Informacja o posiadaniu dokumentacji projektowej na wnioskowaną inwestycję, 

 

 

 

  

 

10. Inne informacje istotne z punktu zaplanowania inwestycji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:_____________________           Podpis Wnioskodawcy/ców:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

*jeśli inwestycja stanowi współwłasność, w polu tym należy wskazać dane wszystkich Współinwestorów. 

**niepotrzebne skreślić  
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INFORMACJA 

Do wniosku należy załączyć*: 

1) Mapa zasadnicza z projektem zagospodarowania terenu.  

2) Mapa zasadnicza z zaznaczonym prognozowanym zakresem rozbudowy.  

 

 

 

 

 

 

*Katalog dokumentów jest katalogiem przykładowym. Wymaga dostosowania w zależności od 

rodzaju projektowanej inwestycji. Ostateczny katalog dokumentów będzie każdorazowo 

dostosowany do rodzaju projektowanej inwestycji.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

GZK Sp. z o. o., jako administrator Państwa danych osobowych informuje, że od dnia 25 maja 2018 r., 
weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. 

W związku z powyższym, informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa 
przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f, dla 
celów: 

• zawarcia i realizacji umowy na dostawę wody, odbioru ścieków, odbioru odpadów i będą 
przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia jej realizacji, 

• prowadzenia dokumentacji księgowej i obsługi rozliczeń wykonanych usług – podstawą 
prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i 
będą przechowywane przez okres 6 lat od wystawienia ostatniej faktury za usługę, 

• ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami –podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetworzenia danych do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, 

• przedstawienia oferty usług własnych i będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu 
marketingowego. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak Państwa zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwi realizację zawartych umów. 

 Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz dane mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie GZK Sp. z o. o., przy czym podmioty takie 
przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
GZK Sp. z o. o. Dane Państwa udostępniane są w ramach świadczenia dla naszej spółki usług 
pocztowych, kurierskich, informatycznych, księgowych i prawnych. 

Mają Państwo lub Państwa przedstawiciele prawo do: 
• dostępu do treści swoich danych, 
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia sprzeciwu do formy w jaki sposób są one przetwarzane, 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza ogólne przepisy 
RODO. 

 Z Inspektorem ochrony danych, mogą Państwo kontaktować się pod adresem: 
biuro@gzkzbroslawice.pl 

 

Dnia .................................                   ..................................... 
                                                                                                                                                                   (podpis) 
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