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DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa* 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci* 

3. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w pkt. 2.)* 

4. Sposób odbioru warunków przyłączenia do sieci1)* 

 osobisty  na adres e-mail   przesyłka pocztowa (ZPO) 

5. Pozostałe informacje*: 

▪ telefon …………………………………………………………………………………. 

▪ e-mail ………………………………………………………………………………….. 

▪ NIP (nie dotyczy osób fizycznych) …………………………………………………… 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

6.Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości / obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci1)*: 

 

            Budynek mieszkalny jednorodzinny: Zabudowa zagrodowa 

          - ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych): …………. (max 2) 

            w tym:  

▪ mieszkalnych      …………… 

▪ użytkowych        …………… 

          - rodzaj usług (w przypadku działalności usługowej): ………….……………………………………………… 

WNIOSEK W-1 

o wydanie / zmianę / aktualizację1) 

warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. 

dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

w tym w zabudowie zagrodowej 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć kancelaryjna 
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7. 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 

8. Lokalizacja nieruchomości / obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci1)*: 

▪ Miejscowość …………………………………………., ul. ……………………………………….., nr ………. 

▪ Nr działki ……………………………………………… obręb ………………………………………………… 

▪ Nr księgi wieczystej …………………………………………………………………………………………….. 

9. Wniosek dotyczy przyłączenia1)*: 

 

 do sieci wodociągowej  

 do sieci kanalizacji sanitarnej 

 

10. Wniosek dotyczy budynku1)*: 

         istniejącego  

         planowanego 

         inne: w rozbudowie/ 

przebudowie/ zmiana funkcji 

użytkowej1) 

11. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę1)*: 

          nieruchomość nie posiada 

własnego ujęcia wody              

          nieruchomość posiada własne 

ujęcie/-a wody w ilości …………. 

          nieruchomość posiada wodę: 

gminną/inną1):…………………………. 

12. Zapotrzebowanie na wodę: 

             Qśrd[m3/d]* ………………           Qśrd[m3/d]* …………………           qs[dm3/s]  ……………………       

13. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych*: 

Qśrd[m3/d] ……………… 

14. Do wniosku załączam1): 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz 

innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (w skali 1:500 lub 1:1000)  

 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 

OŚWIADCZENIA 

15. Oświadczenia1): 

 Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomością jako: właściciel / współwłaściciel /  

dzierżawca / najemca / użytkownik wieczysty1) / inne*: …………………………………………………. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym 

na terenie Gminy Zawonia. 

 Oświadczam, że 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 19 września 

2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych zamieszczoną w niniejszym wniosku. 

    
 

                                                                       ......................................................... 
      podpis  wnioskodawcy lub osoby upoważnionej* 2) 

*pole obowiązkowe 
1) odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wypełnić 
2)  konieczne załączenie upoważnienia wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO, informuję, że: Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie 

www.zawonia.pl w zakładce RODO 

http://www.zawonia.pl/

