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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 

w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM Sp. z o. o. 

ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański 
tel. 68 327 65 50, fax: 68 327 64 67 

NIP: 929 00 09 421, REGON : 081102973, KRS: 0000446093 

 

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

        (miejscowość, data) 

 
Inwestor(1)  Pełnomocnik 

   
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy  Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

   

ulica, nr  ulica, nr 

 -      -    

Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

       

Telefon kontaktowy  PESEL/NIP  Telefon kontaktowy  PESEL/NIP 

 
 

 

ZLECENIE WYDANIA WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ* I/LUB KANALIZACYJNEJ* 

(*niepotrzebne skreślić) 
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla (właściwe zaznaczyć): 

- budynek mieszkalny jednorodzinny  

- budynek mieszkalny wielorodzinny  

- inne :..…………………… ………………………………………………………. 
Obiekt (właściwe zaznaczyć): 

- istniejący    

- projektowany    

- w rozbudowie    
 

 

Lokalizacja obiektu (dokładny adres, nr działki): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu(2): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO 

 Zapotrzebowanie na wodę 
Przewidywane wymagane 

ciśnienie w sieci 

 
Średnie dobowe 

[m3/d] 

Max godzinowe 

[m3/h] 

Min 

[MPa] 

Max 

[MPa] 

Socjalno-bytowe     

Ppoż.     

Technologiczne     

 
Charakterystyka odprowadzanych ścieków(3):.......................................................................... 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ 

Socjalno-bytowe 

[dm3/s] 

Przemysłowe 

[dm3/s] 

Wody opadowe 

[dm3/s] 

   

Przewidywany czas zakończenia realizacji inwestycji (4): 

……………………………………………………………………….. 

 
Załączniki: 
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1) W przypadku budowy przyłącza do wniosku należy załączyć kopię aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej 

w skali min 1:500, określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. Mapę można zakupić w Miejskim/Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze. 

2) Upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika. 

Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca się o 
przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 

przez właścicieli tych nieruchomości. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański, w celach 

związanych z realizacją zlecenia, a także z obowiązkami informatycznymi wobec Urzędu Miejskiego i jednostek państwowych. 
 

                                                                           

                                                                                              

Objaśnienia: 
(1)-dla osób fizycznych: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy 

   -dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, adres firmy, NIP, nr KRS (lub RHB), nr telefonu 
(2) Pod pojęciem „tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączonego do sieci” należy rozumieć: 

• własność 

• użytkowanie wieczyste 
• użytkowanie 

• najem 

• dzierżawa 
• darowizna. 
(3) W przypadku odprowadzania ścieków z obiektów innych niż gospodarstwa domowe należy podać dokładną charakterystykę 

działalności przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki wodno-ściekowej. 
(4) Przez „czas zakończenia realizacji inwestycji” rozumie się termin rozpoczęcia korzystania z urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych. 
(5) Wniosek winien być podpisany przez Inwestora lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną. 

 

        Inwestor/Pełnomocnik(5): 

 

 

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

                                                                                                                               ( podpis) 
 

  

          

ZGKiM Sp. z o.o. informuje, że: 

 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim  

Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm.), w celu realizacji niniejszego zlecenia na usługę. 
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. 

 

 

Zlecenie należy wypełnić drukowanymi literami. Zlecenie nieczytelne, nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne (brak 

wymaganych załączników) będzie zwrócone Wnioskodawcy, celem uzupełnienia. 

 


