
……………………………, dnia ........................................................ 

 

 

Urząd Gminy Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10 

62-872 Godziesze Małe 
 

 

WNIOSEK 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* 

 
NAZWISKO I IMIĘ /NAZWA*: ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

ADRES ZAMELDOWANIA /SIEDZIBA*: ...................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

PESEL /NIP,REGON*: ....................................................................................................................................... 

ADRES DO KORESPONDENCJI: ………........................................................................................................ 

TELEFON** : …………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL**: ………………………………………………………………….…………………………………. 
 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla nieruchomości 

położonej w .......................................................................................................działka nr ................................. 
 

1. Przeznaczenie wody na cele ........................................................................................................................ 

2. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda: 

a) gospodarstwo domowe 

− wc, łazienka, 

− źródła ciepłej wody: węgiel, elektryczne, gazowe, olejowe, 

− ilość zamieszkałych osób: …………………………………………………………...……………. 

b) biura: 

− ilość zatrudnionych osób: ………………………………………………………………………….. 

c) sklepy: 

− branża: ………………………………………………………………….…………….……………. 

− ilość zatrudnionych osób: ………………………………………….…….………………………… 

d) zakłady rzemieślnicze: 

− rodzaj działalności: ………………………………………………………………..……………….. 

− ilość zatrudnionych osób: …………………………………………...…………...………………… 

e) kawiarnie, bary, restauracje 

− ilość miejsc siedzących: …………………………………………………………...…………..…... 

f) podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych…………………..…………...……………. 

− powierzchnia terenów zielonych ...................................................................................................m2 

− powierzchnia upraw rolniczych.....................................................................................................m2 

g) ferm i obiektów inwentarskich (rodzaj hodowanych zwierząt oraz ilość szt.) 

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

h) roboty budowlane (wymienić jakie) ……………………………………..………...….….……………. 

i) inne (wymienić jakie) ………………………..………….……..……...………...………….…….......... 



3. Maksymalne dobowe zużycie wody wodociągowej     ………...….……m3/d  

w tym na cele: 

a) gospodarstwa domowego       …………………m3/d 

b) podlewania ogródków przydomowych, upraw rolniczych   …………………m3/d 

c) prowadzonych usług        …………………m3/d 

d) ferm i obiektów inwentarskich      …………………m3/d 

e) obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów …………………m3/d 

f) zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego     …………………m3/d 

g) roboty budowlane         …………………m3/d 

h) chemiczna ochrona roślin       …………………m3/d 

4. Własne ujęcie wody: JEST / NIE MA* 

a) wydajność eksploatacyjna własnego ujęcia wody     …………………m3/d 

b) średni pobór wody z własnego ujęcia     …………………m3/d 

5. Ilość odprowadzanych ścieków:  

a) ścieki bytowe        …………………m3/d 

b) ścieki przemysłowe       …………………m3/d 

skład ścieków: BZT    ……………………… 

ChZT   ……………………… 

zawiesina ogólna  ……………………… 

azot ogólny  ……………………… 

fosfor ogólny   ……………………… 

metale ciężkie  ……………………… 

pH    ……………………… 

6. Informacje o zbiorniku bezodpływowym (szambo szczelne / oczyszczalnia przydomowa*) 

a) pojemność zbiornika        …………………………m3 

b) przewoźnik ścieków lub osadów………………………………………………………………………. 

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

c) oczyszczalnia odbierająca ścieki lub osady……………………...……………………………………. 

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

7. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody    ………………………………...…. 

 

 

.......................................................      ....................................................... 
  data          podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 

**dane nieobowiązkowe, podawane dobrowolnie - podanie numeru telefonu /adresu e-mail ma charakter opcjonalny, służy wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu 

między stronami w celu realizacji wniosku 
 

 

Załączniki: 

 

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Kopia mapy wysokościowo – sytuacyjnej z planem zagospodarowania działki. 

 
 



Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) 

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących 

zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.  
 

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:................................................................ kraj: .......................................... województwo: ...…………………………..…… 

powiat: ............................................................................................................... gmina: .............................................................................................................. 

miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: ...................  

kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo):……................................................................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): ......................................................................................................................... 

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

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):  

rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: .......................................................................................... 

organ wydający dokument: ........................................................................................................................................................................................................... 

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):  
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie 
składa jej pełnomocnik) 

imię i nazwisko: ............................................................. kraj: ................................................ województwo: ………………………………………………………... 

powiat: ............................................................................................................... gmina: .............................................................................................................. 

miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: ...................  

kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo):……................................................................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): ............................................................................................................................................. 

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

Oznaczenie dokumentu tożsamości:  

rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: .......................................................................................... 

organ wydający dokument: ........................................................................................................................................................................................................... 

3. Proszę wpisać dane nieruchomości 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4) 

województwo: .............................................................................................. powiat: .................................................................................................................  

gmina: …………………………………………………….……………..……….  miejscowość: …………………………………………………………………………… 

ulica: …………………………………………………………………………...…………… nr domu: ……………  nr lokalu: …………… kod pocztowy: ……………... 

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:                  tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną 
nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: własność, 
współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste) 

1)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

3)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

4)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

5)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 



 

4. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4                              

            Dołączam formularz B-4  

 Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że 
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego 
oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. 

  

 

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

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

   

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie. 
Z Administratorem można skontaktować się: 

 listownie na adres:   Gmina Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10 
62 – 872 Godziesze Małe 

 telefonicznie:    (62) 7611053 

 e-mail:    godziesze-wi@zgwrp.org.pl 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Z inspektorem można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA 
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu: 

a) przyjęcia wniosku o wydanie informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 

b) przyjęcia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 
c) określenie warunków technicznych wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz przekazanie ich wnioskodawcy; 

d) zawarcia oraz realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków; 

e) rozwiązania umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków; 

f) przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

g) zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 

h) zawarcia umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego; 
i) dokonania odczytu wodomierzy;  

j) obsługi zgłoszeń i reklamacji; 
k) zapewnienia komunikacji; 

l) wykonania zgłoszonych zleceń; 

m) wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych; 
n) windykacji należności; dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami; 

o) analitycznym i statystycznym i archiwalnym. 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

a) Art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 
b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495). 

c) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Godziesze Wielkie (Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie  

z dnia 21 grudnia 2018 r.). 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i przechowywane przez okres niezbędny do 

zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych. 
6. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcą danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Nasza Firma” z siedzibą ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, tel. 697 168 825 

uprawniona do uzyskania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana danych właściwym organom bądź osobom trzecim, 

które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:  
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

e) prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych; 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO). 

10. WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu podpisania oraz realizacji umowy o dostawę wody i/lub 
odprowadzanie ścieków oraz świadczenia pozostałych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.   

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną: 
 

……………………………………………………. 
czytelny podpis 

 
 

……………………………………………………. 
czytelny podpis 

 
 

 

1 × oryginał wnioskodawca, usługobiorca 
1 × oryginał Gmina Godziesze Wielkie 


