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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa 

tel. 17 227 52 27, 17 227 19 99, 17 227 19 22 
www.zgkim.kolbuszowa.pl, e-mail: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl 

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

Wnioskodawca: (Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami)  
 

Imię i nazwisko : .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania / do korespondencji:........................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu (w godz. 700-1500): ................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Dotyczy budynku, posesji:  
 

W miejscowości: ………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………, 

przy ul. ............................................................................................................................ , nr ……................................... ,  dz. nr ewid. ……..…..…….................................................  

Wniosek o 𝟏 : 
□ informację dotyczącą możliwości podłączenia do sieci, 

□ określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 
 

□ wodociągowej - zapotrzebowanie wody na cele: 

□ bytowych:                .................................................. (m3/m-c)  

□ inne: …………………………………………… .................................................. (m3/m-c)  

□ kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej - ilość i jakości ścieków:  

□ bytowych:                .................................................. (m3/m-c)  

□ inne: …………………………………………… .................................................. (m3/m-c)  

Dla budynku 𝟏:        

□   istniejącego,             

□   projektowanego. 

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości / obiektu: 
Rodzaj zabudowy – budynku 𝟏: 

□ mieszkalna - jednorodzinna, 

□ mieszkalna - wielorodzinna:    □   rozliczenie z zarządcą budynku,      □  rozliczenie z użytkownikami lokali 

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

Ilość osób do zam.: ……………………………. ilość kondygnacji: ……………………   

Powierzchnia użytkowa: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...……………….. 

Dodatkowe informacje o inwestycji: ................................................................................................................................................................................................  

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

Przewidywany termin podłączenia / rozpoczęcia świadczenia usług przez Zakład: ……………...….……….…………  

Charakterystyka zużycia wody  𝟏 : 

□   całoroczny,             

□   okresowy. 

 

Oświadczam, że jestem 𝟏: 

□ właścicielem nieruchomości 

□ zamierzam uzyskać w/w działkę. 

□ inne................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa 

tel. 17 227 52 27, 17 227 19 99, 17 227 19 22 
www.zgkim.kolbuszowa.pl, e-mail: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl 

 

Wymagany załącznik do składanego wniosku: 

Plan zabudowy / szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku  

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów  

i sieci uzbrojenia terenu.  

 

 

Zapewnienie przyjęcia w  punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków  nieczystości  płyn-

nych dowożonych wozem asenizacyjnym,  ze  zbiornika  bezodpływowego 𝟏: 

□ tak, w ilości ..................................................... (m3/m-c),  

□ nie. 

 

Odpowiedź na wniosek zostanie odesłana pocztą. 

 

 

 

 
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych 
z przygotowaniem i prowadzeniem w/w inwestycji i dotyczących przyłączenia do sieci.  

 

 

 𝟏: odpowiednie zaznaczyć, skreślić lub wypełnić 

 

    

 
 

 

 
............................................................................................................................ 

(czytelny podpis wnioskodawcy, pieczęć firmy) 


