
 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Plac Trojana 2 
83-333 Chmielno 

NIP 589-203-04-95 
Regon 366387047 

Tel. 58 57-33-951 
[E-mail] 
biuro.gpk@chmielno.pl 

     
Nr Wniosku …………………………                                        Chmielno, dnia ……………………….. 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko/Firma*: ………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/Siedziba*: …………………………………………….. 

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

PESEL/NIP*: ………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy/Adres e-mail*:……………………………………….. 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁACZENIA  

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB  KANALIZACYJNEJ* 

 

Wnoszę o przyłączenie do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* oraz określenie warunków 

technicznych przyłączenia do tej sieci dla nieruchomości położonej w ……………………………. przy  

ul. ………………………………….…. numer domu/lokalu* …………..…, numer działki …………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

1) posiadam tytuł prawny do nieruchomości jako właściciel/współwłaściciel/użytkownik 

wieczysty/użytkownik/najemca/dzierżawca/inne: ………………………………………………………..*; 

2) nieruchomość nie jest/jest* zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (ilość 

mieszkańców …………………)/budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (ilość mieszkańców 

…………………)/inne: ………………………………………. (ilość osób korzystających …………………)*;  

3) na nieruchomości planowane jest wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego/ 

wielorodzinnego/inne: ……………………………………….;* 

4) w skład wyposażenia sanitarnego budynku wchodzi umywalka - … szt., wanna - … szt., natrysk 

- … szt., zlewozmywak - … szt., inne ………………………………..;* 

5) woda będzie przeznaczana na cele gospodarstwa domowego/inne …………………………………….* 

w szacunkowej ilości ……… m3/dobę;* 

6) maksymalna przewidywana ilość potrzebnej wody wynosi ……… m3/dobę; 

7) maksymalna przewidywana ilość odprowadzanych ścieków 

bytowych/komunalnych/przemysłowych* wynosi ……… m3/dobę; 

8) planowany termin rozpoczęcia poboru wody to …………………….;*  

9) planowany termin rozpoczęcia dostarczania ścieków to ……………………..;* 

 

 



 

Odbiór warunków technicznych przyłączenia: 

Oświadczam, że warunki techniczne przyłączenia odbiorę osobiście/Wnoszę o doręczenie mi 

warunków technicznych przyłączenia za pośrednictwem poczty na w/w adres do korespondencji*. 

Pozostałe oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie w celu określenia 

warunków technicznych przyłączenia, realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci, zawarcia  

i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę, umowy o odprowadzanie ścieków, umowy  

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków lub umowy o przyłączenie i jej realizacji, ponadto 

oświadczam, iż poinformowano mnie o adresie administratora danych, tj. Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie, jak również iż jest mi 

wiadomo, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

…………………………………………….. 
(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/dokument określający status prawny w stosunku 

do nieruchomości, 

2. mapa informacyjna lub sytuacyjno-wysokościowa (skala 1:500, 1:1000 ), 

3. prawomocne pozwolenie na budowę budynku, którego wniosek dotyczy, 

4. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/CEIDG 

dotycząca wnioskodawcy*, 

5. inne:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


