
Zał. 1/6 

1 

 

Godzianów, ………………………… 

WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ/AKTUALIZACJĘ* WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W TYM W ZABUDOWIE 

ZAGRODOWEJ (* - niepotrzebne skreślić) 

Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy .......................................................... 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) ............................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................... 

Adres do korespondencji: ............................................................... 

e-mail …………………………………………………………………………………………… 

tel. .................................................................................................. 

 

Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

Budynek: 

□ istniejący  

□ projektowany 

Rodzaj obiektu: 

□ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny jednolokalowy 

□ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny dwulokalowy 

□ zabudowa zagrodowa 

□ budynek gospodarczy  

□ budynek gospodarczy (chlewnia, kurnik) 

□ inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, magazynowy) ……………………………………………………… 

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 

 miejscowość ……………………………………, ul.………………………………, nr ………………………… 

 działka nr. geod. ………………………………, obręb …………………………… 

 nr księgi wieczystej ………………………………… (pole nieobowiązkowe)  

Zapotrzebowanie na wodę (dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z 

projektu budowlanego budynku): 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: 

Qd = …………………… [m3/d] – cele bytowe 



Zał. 1/6 

2 

 

Qd = …………………… [m3/d] – cele technologiczne 

Qd = …………………… [m3/d] – cele ppoż. 

Qd = …………………… [m3/d] – cele inne, jakie …………………… 

Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy: 

Qdśr = …………………… [m3/d]* 

Qhmax = …………………… [m3/h] 

* Obliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.). Dla gospodarstw 

domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr = 0,1 m3 x ilość mieszkańców. 

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych: 

Qdśr = …………………… [m3/d] 

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 

□ TAK 

□ NIE 

Planowany termin rozpoczęcia budowy przyłącza: ………………………………… 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody: ………………………………………… 

Przewidywany sposób odbioru warunków: 

□ osobiście przez wnioskodawcę 

□ przesłane drogą pocztową 

Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (zaleca się sporządzenie planu 

zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 

1:1000) – 2 egzemplarze, 

2. Zgoda właścicieli działek po trasie projektowanego przyłącza (jeżeli dotyczy) 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.                             

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w/w danych zobowiązuje się o tym poinformować. 

 

 

 ………………………………………………………… 
 Podpis Wnioskodawcy 
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Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych przez Gminę Godzianów  reprezentowaną przez Wójta Gminy, ul. Klonowa 5, 96-126 

Godzianów. 

 
 ............................................................. 
 data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu/adresu e-mail podanego w niniejszym 

formularzu przez Gminę Godzianów  reprezentowaną przez Wójta Gminy, ul. Klonowa 5, 96-126 

Godzianów w celu usprawnienia komunikacji w sprawach objętych wnioskiem. 

Wyrażenie zgody zgodnie z powyższym zakresem jest dobrowolne. Mam prawo do cofnięcia zgody                

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 ............................................................. 
 data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


