
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
ustalającego zasady odpłatnego 
przekazywania sieci. 

       
       ………………….dnia ……………….. 
 
INWESTOR…………………………………………………………………………………… . 
Adres…………………………………………………………………………………………… 
Telefon 
kontaktowy……………………………………………………………………………………… 
PESEL: …………………., NIP: ……………………, nr dowodu osobistego ...……………… 
Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………………………. 
        

WNIOSEK 
 

o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i /lub 
kanalizacyjnej* 
 
Proszę o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
dla dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków* z: 
Nieruchomości położonej przy ulicy ……………..……………. Nr ……… nr dz. 
………….......................... w ……………………………... obręb ……………………………. 
 
Parametry sieci L = …………………………. Φ ……………………………………………… 
    L = …………………………..Φ ……………………………………………… 
 
Dane do umowy : 
1. KRS Inwestora, z którym podpisana ma być umowa, stosowne pełnomocnictwo  
do zawarcia umowy z ZGK Sp. z o.o. odpłatnego przekazania sieci wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej. 
2. Termin zakończenia budowy i przekazania sieci. 
3. Wypisy aktów notarialnych/odpisy z księgi wieczystej potwierdzających ustanowienie 
służebności. 

  
Załączniki do wniosku wymagane do zawarcia umowy : 
1. Wypis aktu notarialnego /odpis księgi wieczystej nieruchomości INWESTORA,  
do której dostarczana będzie woda i/lub odprowadzane będą ścieki. 
2. Plan sytuacyjny (projekt zagospodarowania terenu) z naniesioną trasą sieci. 
 
Wymienione załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach. 
Załączniki stanowiące kopie oryginałów dokumentów powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem, przez osoby do tego uprawnione.  
 
 
            
            
              ………………………………………. 
        Podpis Inwestora/Pełnomocnika** 
 
 
 



OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna* zrealizowana została/będzie* w celu 
dostawy wody i/lub odbioru ścieków z : 
 
Budynku mieszkalnego jednorodzinnego    o pow. użytkowej …………ilość osób……….. 
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego    o pow. użytkowej …………ilość osób.………. 
Budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych/wielorodzinnych (osiedle)    o pow. użytkowej …………ilość osób.………. 
Inne……………………………………      o pow. użytkowej …………ilość osób.………. 
 
 
 

…………………………………… 
        Podpis Inwestora/Pełnomocnika** 
 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZGK Sp. z o.o.  
w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z niniejszym wnioskiem aż do odwołania. 
2. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZGK Sp. z o. o. w Siechnicach  
z siedzibą przy ul. Wiosennej 7. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2002 r., Nr 101,l poz.926 ze zm.) w celu 
realizacji umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej oraz  
w zakresie archiwizacji związanej z niniejszym wnioskiem. 
3. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach 
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 
4.  INWESTOR którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich  
poprawiania. 
5. Podanie danych jest dobrowolne. 
 

              ………………………………. 
        Podpis Inwestora/Pełnomocnika** 
 
 
 
 
Objaśnienia 
* zaznaczyć właściwe 
** w przypadku działania przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa w zakresie 
m.in. do złożenia niniejszego wniosku lub podpisania umowy. 
 
 
 
Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieprawidłowo wypełniony bez wymaganych 
załączników będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 
 


