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 ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej..  

 Kolbuszowa, dnia ..................................................................... 

Wnioskodawca:   
 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ........................................................................................................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Nr telefonu (w godz. 700-1500): .................................................................................................................................................................................................................................. 
Inne dane firmy (NIP, REGON, sposób reprezentacji): ……………………………………………........................................................................................................ 

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

Dotyczy budynku, posesji:  
 

W miejscowości: ………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………, 
przy ul. ............................................................................................................................ , nr ……................................... ,  dz. nr ewid. ……..…..…….................................................  
 

Wniosek o*: 
□ informację dotyczącą możliwości podłączenia 
□ zapewnienie dostawy wody, odbiór ścieków sanitarnych 
□ określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 
 

□ wodociągowej - zapotrzebowanie wody:  .................................. (m3/m-c) .................................. (m3/d) ................................... (dm3/s) 
 na cele:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
□ kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej - ilość ścieków:  ..................................... (m3/m-c) .................................. (m3/d) 
 ścieki:   □   socjalno - bytowe,      □   przemysłowe 

 

Dla budynku:       □   istniejącego             □   projektowanego 
 

Rodzaj zabudowy - budynku: 

□ mieszkalna - jednorodzinna, 
□ mieszkalna - wielorodzinna:    □   rozliczenie z zarządcą budynku,      □  rozliczenie z użytkownikami lokali 
□ obiekty produkcyjne i usługowe: …………………………….…………………………………………………………………….....……………………..……………. 
□ rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku / obiektu, 
□ rozdział instalacji wewnętrznej i opomiarowania w wyniku zmiany funkcji, 
□ rozdzielenie trwałe instalacji wodociągowej zasilanych z różnych źródeł, 

Rodzaj instalacji do podłączenia: ………………………………………..……………………………………………………….…..………………………….………..………. 
 

Ilość osób do zam: ……………………………. Wysokość budynku  …………..………………  lub ilość kondygnacji: ……………………  

Powierzchnia użytkowa: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...……………….. 
Dodatkowe informacje o inwestycji: ................................................................................................................................................................................................  

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Przewidywany termin podłączenia / rozpoczęcia świadczenia usług przez Zakład: ……………...….……….…………  
Charakterystyka zużycia wody i odprowadzania ścieków: ……………………………………………………….………………………….…….…. 

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

Oświadczam, że jestem: 

□ właścicielem posesji, budynku, 
□ współwłaścicielem - udział: ...............................................................,  
□ zarządcą, dzierżawcą, użytkownikiem lub najemcą, 
□ stan prawny budynku / posesji jest nieuregulowany, 
□ zamierzam uzyskać w/w działkę. 
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 ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej..  

Zapewnienie przyjęcia w  punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków  nieczystości  płyn-
nych dowożonych wozem asenizacyjnym,  ze  zbiornika  bezodpływowego: 

□ tak, w ilości ..................................................... m3/m-c  
□ nie. 
 

W załączeniu: 

□ 1 egzemplarz mapy sytuacyjno – wysokościowej (w skali: 1:500, 1:1000 lub 1:2000), dokładnie 
określającej usytuowanie posesji względem istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej, 

□ wyrys z mapy ewidencji gruntów - jeżeli w mapie syt. - wys. brak jest numerów ewidencyjnych, 
□ umowy cywilno - prawne w których właściciele przyłączy i sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej 

nie będących w zarządzie Zakładu, wyrażają zgodę na włączenie, 
□ inne:  ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………...……………………………………………..… 
 
Odbiór warunków:       

□ Osobiście, 
□ Odesłać pocztą. 
 
 
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie od 30 do 36 dni od dnia złożenia wniosku 
warunki zostaną odesłane pocztą. 
 
 
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych 
z przygotowaniem i prowadzeniem w/w inwestycji i dotyczących przyłączenia do sieci.  
 
 
* odpowiednie zaznaczyć, skreślić lub wypełnić 

    
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
(czytelny podpis wnioskodawcy, pieczęć firmy) 


