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Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod – kan. 

1.Inwestor – podmiot ubiegający się o przyłączenie 

…………………………................................... 
Imię i nazwisko, nazwa firmy 

…………………………................................... 
Adres zamieszkania/ siedziby – ulica, numer 

…………………………................................... 
Adres – kod pocztowy, miejscowość 

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

3) 

…………………………................................... 
Telefon kontaktowy 

3)
 

2.Pełnomocnik – podmiot reprezentujący Inwestora 

……………………………................................... 
Imię i nazwisko, nazwa firmy 

……………………………................................... 
Adres – ulica, numer 

……………………………................................... 
Adres – kod pocztowy, miejscowość 

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

3) 

……………………………................................... 
Telefon kontaktowy 

3)
 

 
3. Proszę o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 

 wodociągowej                                        kanalizacji sanitarnej  
 

 

 

 

 
 

4. Obiekt (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat), (* niepotrzebne skreślić)  : 

 projektowany                                   istniejący                                               w przebudowie/ rozbudowie * 

 posiada własne ujęcie wody          posiada zbiornik bezodpływowy  
 

5. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości/obiektu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) : 

 budynek mieszkalny jednorodzinny       zabudowa zagrodowa 

 inny (np. budynek mieszkalny wielorodzinny, plac budowy, budynek usługowy, budynek handlowy,.. )  
 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
Definicja: 
Zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Gdańsk, dnia…………………………. 

GDAŃSKIE WODOCIĄGI S.A. 

ul. Wałowa 46 

80-858 Gdańsk 

 

Adres inwestycji (ulica, nr domu, nr działki ewidencyjnej, miejscowość) : 
 
……………………………........................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Zapotrzebowanie na wodę 
 

Cel Qśr        [m3/d] Q max      [m3/h] 

Bytowe   

Technologiczne   

Przeciwpożarowe wewnętrzne   

Przeciwpożarowe zewnętrzne   

Inne (jakie?)……………………………………….   

 
7. Odprowadzanie ścieków 
 

 Bytowe Przemysłowe 

Ilość Q   [m3/d]   

 

Jakość odprowadzanych ścieków : 

Oświadczam, że jakość odprowadzanych ścieków deklaruję zgodnie z dopuszczalnymi wartościami 

zanieczyszczeń poszczególnych wskaźników zawartych w obowiązującej Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Gdańska, która umieszczona 

jest na stronie internetowej - www.gdanskiewodociagi.pl . 

8. Tytuł prawny Inwestora  
 
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości określonej w punkcie 3, jako (proszę 

zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 

 własność                       współwłasność                    użytkowanie wieczyste                     dzierżawa 

 własność na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej (zlecenie podpisują obydwoje małżonkowie)  

 

 inny (jaki?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Do wniosku załączam (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)  : 
 
 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – mapa zasadnicza w 
skali 1:500 lub 1:1000. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot). 

 
10. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z przedstawioną poniżej Klauzulą informacyjną dotyczącą 
ochrony danych osobowych. 

 
 
 

 
 

 
………………………………………………………… 

          (Czytelny podpis Inwestora/ Pełnomocnika) 

http://www.gdanskiewodociagi.pl/


Strona 3 z 3 
 

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13. ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gdańskie Wodociągi S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk.  

2. Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie: 

a. w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, 

b.  w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, 

w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 537), a także związanych z rozpatrywaniem 

reklamacji Wnioskodawcy,  

c. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, w tym w celu 

dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

Administratora w tym realizacji żądań uprawnionych organów i służb (w takiej sytuacji Administrator danych 

zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępniania danych osobowych 

Wnioskodawcy), 

3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt 

z Wnioskodawcą w celu realizacji wniosku. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie będą wykorzystane w innych celach, 

niż realizacja niniejszego wniosku. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili 

wycofana poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora. 

4. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych we wniosku jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku 
i weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy. 

5. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

6. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca może skorzystać ze wskazanych uprawnień w Biurze Obsługi Klienta, za 

pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej. 

7. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Na podstawie obowiązujących przepisów (w tym RODO) Administrator może przekazać dane osobowe Wnioskodawcy 

innym podmiotom współpracującym i świadczącym  usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do realizacji 

wniosku (m.in. utrzymanie systemów informatycznych, obsługa rachunkowo-księgowa). W takim przypadku 

Administrator wymaga od podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz 

wykorzystania ich jedynie do realizacji usług związanych ze świadczeniem usług przez Administratora. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gdańskich Wodociągów S.A. możliwy jest za pomocą adresu e-mail 

odo@gdanskiewodociagi.pl 

 

mailto:odo@gdanskiewodociagi.pl

