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Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz, e-mail: sekretariat@zgk.swarzedz.pl 

 

WNIOSEK 
o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia do sieci  

 

  □ wodociągowej  □ kanalizacji sanitarnej 
 

 □ budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej, 

 □ budynku mieszkalnego wielorodzinnego, □ budynu niemieszkalnego, □ działki bez zabudowy.* 

 
            _______________________________ 

                     Data wniosku* 

 
           ________________________________ 

             Data wpływu do ZGK 

 
  _____________________________________ 

                  Numer Dziennika 

   Sposób odbioru warunków* 

  □ osobisty       □ listownie    

Numer sprawy wnioskującego**  

 ____________________________ 

 

  DWK. _____________ 
                   Numer Sprawy 

  

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

   Imię Nazwisko / Nazwa* 

 

 

   Adres zamieszkania / Siedziba* 

 

 

   Adres do korespondencji (wypełnić gdy inny jak adres powyżej)** 

 

 

   Pozostałe informacje** 

 - telefon      …......................................................... 

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

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

 

OKREŚLENIE POTRZEB UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

   Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony* 

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

    działka nr ewid. …..................................................................... nr księgi wieczystej*   PO2P …............................................... / …................. 

   Rodzaj zabudowy* 

 □  budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy  □ wolno stojący ….............. szt., 

           □ w zabudowie bliźniaczej ….................. szt., □ w zabudowie szeregowej (liczba segmentów) ….............. szt. 

 □  budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy  □ wolno stojący  …................ szt., 

           □ w zabudowie bliźniaczej …................. szt.,  □ w zabudowie szeregowej (liczba segmentów) ….............. szt. 

 □ budynki w zabudowie zagrodowej,  □ działka bez zabudowy, □ budynki niemeieszkalne (określić rodzaj i liczbę) 
 

 

 

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

                           (rodzaj budynków, liczba, przeznaczenie, liczba lokali użytkowych, sposób wykorzystania np. myjnia, itp)  

 □  budynek mieszkalny wielorodzinny, liczba lokali mieszkalnych: …....... szt., liczba lokali użytkowych: …....... szt. 

   Wniosek dotyczy zabudowy* 

 □  istniejącej       □  planowanej 

  Na nieruchomości             własne ujęcie wody       zbiornik bezodpływowy (szambo) 

    znajduje się:*               □ TAK   □ NIE                     □ TAK      □ NIE  

   Zapotrzebowanie na wodę (dla zabudowy objętej wnioskiem)* 

 Qdśr = ______ [m
3
/d]     Qhmax = _______ [m

3
/h] 

 

 qs = ________ [dm
3
/s]              qs[dm3/s] (wg PN-92/B-1706) 

   Ilość odprowadzanych ścieków (z zabudowy objętej wnioskiekm): 

              - bytowych                                             - przemysłowych 

 Qdśr = ______ [m
3
/d]          Qdśr = ______ [m

3
/d] 

 qs = ________ [dm
3
/s]   
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz, e-mail: sekretariat@zgk.swarzedz.pl 

ZAŁĄCZNIKI 

   Do wniosku załączam:* 

 □  mapa zasadnicza (nieaktualizowana) lub mapa do celów projektowych obejmująca teren objęty wnioskiem 

wraz z przyległym odcinkiem drogi dojazdowej – 2 egz. (kopie) 

 □  plan zagospodarowania nieruchomości – 2 egz. z zaznaczoną zabudową oraz z zaznaczonym: 

       •  obrysem garażu podziemnego (w przypadku jego występowania) 

       •  układem drogowym (w przypadku planowanej budowy więcej niż jednego budynku/obiektu) 

 □  upoważnienie do występowania w sprawie objętej wnioskiem** (gdy z wnioskiem występuje osoba 

upoważniona*) 

 

OŚWIADCZENIA 

 □  Oświadczam,* że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych 

 □  Oświadczam,* że zapoznałem/am się z warunkami świadczenia usługi udzielania informacji o możliwości 

przyłączenia do sieci wodociagowej , kanalizacji sanitarnej 

 □  Oświadczam,* że posiadam tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem, jako: 

     □ właściciel,   □ współwłaściciel,   □ użytkownik wieczysty,   □ dzierżawca,   □ najemca,   □ inny - ….............. 

 

 *    pole obowiązkowe 

 **  pole nieobowiązkowe 

 □  zaznaczyć właściwe ( ■ - wybrano) 

 

 

 

        Podpis Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

Ogólne warunki świadczenia usługi udzielania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (ZGK) 

informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

działki, budynków, obiektów itp. 

 
1. Wniosek o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można 

składać: 
       a) osobiście w siedzibie Zakładu w Swarzędzu ul. Świętego Marcina 1; 

       b) listownie na adres Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Świętego Marcina 1, 62-020 Swarzędz; 

       c) elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@zgk.swarzedz.pl 
2. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu wniosku do ZGK. W przypadku wniosku złożonego 

elektronicznie który wpłynął w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę lub w dzień roboczy po godz 15:00, za 

dzień złożenia wniosku uznaje się pierwszy dzień po dniu wpływu wniosku który nie jest dniem wolnym od pracy 

ani sobotą.  
3. Termin udzielenia informacji wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku do ZGK. W przypadku złożenia 

niekompletnego wniosku, ZGK poinformuje pisemnie wnioskującego o konieczności jego uzupełnienia. Terminów 

na uzupełnienie wniosku oraz okresów innych opóźnień spowodowanych z winy wnioskującego albo z przyczyn 

niezależnych od ZGK nie wlicza się do terminu udzielenia informacji. W przypadkach szczególnych termin  

udzielenia informacji może ulec przedłużeniu po uprzednim pisemnym powiadomieniu wnioskującego przez ZGK, 

z podaniem przyczyn tego przedłużenia. 

4. W przypadku nie udzielenia informacji o możliwości przyłączenia w terminie wnioskującemu przysługuje prawo 

złożenia reklamacji. 

5. Podanie we wniosku danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do 

korespondencji jest również warunkiem rozpatrzenia wniosku. Podanie danych osobowych w postaci numeru 

telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania 

i ułatwienie kontaktu z wnioskującym. Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest 

dostępna na stronie internetowej ZGK ( http://zgk.swarzedz.pl ). 
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