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Adresat:  

Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

 i Mieszkaniowej 

w Wągrowcu 

ul. Janowiecka 98A,                    

62-100 Wągrowiec 
 

WNIOSEK O 

WYKONANIE 

ODBIORU 

PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO  
 

 
 

 

 

 

 

 

data wpływu do 

przedsiębiorstwa wodociągowo 

– kanalizacyjnego  

DANE PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIĘ O ODBIÓR PRZYŁĄCZA 

1. Imię i Nazwisko/ Pełna nazwa firmy1): 
 

 

 2. Adres zamieszkania/ adres siedziby1): 

 

3. Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 

 

  
4. numer telefonu2):    

 

                                                          
5. adres e-mail2):  

 

                                                            
6. adres e-puap2): 

 

 

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA 

NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 
7. Rodzaj obiektu  lub nieruchomości 3): 

 Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy 

 Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 

 Projektowany budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej 

 Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy 

 Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 

 Istniejący budynek mieszkalny w  zabudowie zagrodowej 

  Projektowany  budynek mieszkalny wielorodzinny 

  Projektowany inny obiekt (podać jaki)………………………………………………………………….. 

  Istniejący  budynek mieszkalny wielorodzinny:  

  Istniejący  inny obiekt (podać jaki)………………………………………………………………………. 

 

8. Adres / lokalizacja istniejącego / projektowanego obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci 1): 

 

Miejscowość:……………………………………Ulica:…………………………………numer:…… 

 

działka geod. numer:……………………..obręb:…………………….Nr księgi wieczystej 2)………………… 

9. Nieruchomość posiada dodatkowo własne ujęcie wody3): 

 Tak 

 

 Nie 

10. Dla ww nieruchomości wydane były warunki przyłączenia: 

 

        numer ………………….z dnia…………………….. 

 

INFORMACJE O REALIZACJI BUDOWY PRZYŁĄCZA  

11. Plan sytuacyjny, na podstawie wydanych warunków przyłączenia opracował: 

 

…….…..........................................................................................................  
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12. Przyłącze wykonałam(em)3): 

 samodzielnie 

 

 wybrany wykonawca : ……………………………….............................................................................. 

 

13. Dokumentację powykonawczą przyłącza opracował: 

 

     ………………………………………………………………………………. 

14. Parametry techniczne przyłącza wodociągowego: 

 

Średnica ………..(mm) 

 

Długość ………..(metr) 

15. Proponowany termin odbioru przyłącza (co najmniej 3 dni robocze od daty złożenia wniosku): 

 

              Dzień:…………………. Godzina:…………………………. 

               

16. Osoba upoważniona do udziału w odbiorze i podpisania protokołu odbioru: 

 

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

 

ZAŁĄCZNIKI: 

17. Do wniosku załączam3: 

 plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), uwzględniający warunki  przyłączenia do sieci, na podstawie 

którego  zostało wykonane przyłącze wodociągowe, 

 mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzona klauzulą urzędową stanowiącą 

potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub 

dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji, 

 oświadczenie o uzyskaniu zgód i uzgodnień od wszystkich właścicieli  nieruchomości przez które 

przebiega przyłącze wodociągowe,  

 protokoły odbioru pasa drogowego, 

 dokumentacja fotograficzna robót ulegających zakryciu, 

 pełnomocnictwo z dowodem opłacenia opłaty skarbowej (w przypadku ustanowienia pełnomocnika). 

OŚWIADCZENIA 

 oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami dotyczącymi wydania warunków przyłączenia oraz 

klauzulą informacyjną RODO, 

 oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / 

współwłaściciel / najemca / dzierżawca/ użytkownik wieczysty / inny ………………………….(podać 

jaki) 

1) niepotrzebne skreślić 
2) informacje nieobowiązkowe 
3)  odpowiednie  zaznaczyć x 

 

UWAGA: PRZYŁĄCZE ZGŁASZANE JEST DO ODBIORU W STANIE ODKRYTYM  

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data, czytelny podpis  
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PRZEPISY DOTYCZĄCE  ODBIORU PRZYŁĄCZA 
 

 

Dane przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec z którym można się kontaktować pod 

numerem tel. 67 2621462 lub poprzez skrzynkę elektroniczną: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, lub za 

pośrednictwem, E-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-

urzedu/Gzgkim_Wagrowiec 

1. Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci 

wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o 

przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do 

wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego 

lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi 

przez to przedsiębiorstwo. 

3. Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do 

sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę albo 

dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
4. Nie pobiera się opłat za odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub 

przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym 

związane. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu z którym można się kontaktować pod numerem  tel. 67 262 14 62 lub poprzez skrzynkę 

elektroniczną gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl 

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawierania umów na dostawę wody oraz odbiór 

ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, oraz celem zawierania umów najmu lokali komunalnych i socjalnych, zgodnie 

z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

zmianie Kodeksu cywilnego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 

w tym przepisów archiwalnych. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

9. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

mailto:gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl


                                                                                                                                       W-OP 

 

4 

 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

UZGODNIONY TERMIN ODBIORU PRZYŁĄCZA: (WYPEŁNIA PRACOWNIK 

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 

WĄGROWCU): 

Termin odbioru przyłącza kanalizacyjnego ustalono: 

 

dzień:…………………………………… 

 

godzina:……………………………….. 

 

Data:………………………….. podpis pracownika ……………………………………..  

 

 


