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Grodkowskie Wodociągi 
i Kanalizacja  Sp. z o.o. 

Tarnów Grodkowski 46 d 
49-200 Grodków 

tel. cent. (0-77) 415 55 85 

WNIOSEK 
o wydanie warunków 
przyłączenia do sieci  

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
(data wpływu/ nr kancelaryjny)

 

DANE  PODMIOTU  UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  PRZYŁĄCZENIE  DO  SIECI 

1. Imię  i nazwisko / Nazwa pełna firmy 
 
 
2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 
 
 

3. Pozostałe informacje: 

➢ telefon     …………………………………………………  

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

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony 

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

➢ działka nr geod. ……………………, arkusz ……………………….., obręb ……………………………….. 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU  UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  PRZYŁĄCZENIE  DO  SIECI 
5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć  
    właściwy kwadrat) 
 
      budynek mieszkalny jednorodzinny       zabudowa zagrodowa         inna zabudowa jaka …………………… 

6. wniosek dotyczy przyłączenia: 

             do sieci wodociągowej                         do sieci kanalizacji sanitarnej          

7. Zapotrzebowanie  na  wodę:   

        bytową    Qmaxd [m3/d] = ………….    Qśrh [m3/h] ………….     

        technologiczną    Qmaxd [m3/d] = ………….    Qśrh [m3/h] ………….     

       inne cele   Qmaxd [m3/d] = ………….    Qśrh [m3/h] ………….     

       cele p. poż.   Qp.poż. [dm3/s] = ………….    

8. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych 
    ścieków 

Qmaxd = ................ [m3/d] 

9. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
        Ścieki bytowe 
 

        Ścieki  przemysłowe 

10. Planowany  termin : 
➢   poboru  wody        od  ………………………. 
➢  dostarczania  ścieków   od  …………………  

11. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      
TAK 
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12. Wniosek dotyczy budynku: 
 
                                istniejącego                          planowanego 

13. Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Do wniosku załączam: 
           plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

      sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik obowiązkowy 
 

          odpis  z  właściwego  rejestru ( w przypadku przedsiębiorców* ) , 
 

          parametry dostarczanych ścieków ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych) 
           
          inne ………………………………………………………………………………………………………………       

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia 
mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną, załączoną do niniejszego 
wniosku 

 
Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania warunków przyłączenia do sieci albo 

odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci: 
       odbiór osobisty   
 
       drogą korespondencyjną 
 
dnia   .........................................................................................                          Podpis .........................................................................................                                                                  . 

 

 
Pouczenie: 
 
1. „GRODWiK” Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania w terminie: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach „GRODWiK” Sp. z o.o. może przedłużyć terminy określone w pkt 1 powyżej, odpowiednio 

o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączeniu do sieci z podaniem uzasadnienia 
przyczyn tego przedłużenia. 

3. Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień z winy podmiotu 
wnioskującego o przyłączenia do sieci albo z przyczyn niezależnych od „GRODWiK” Sp. z o.o. 

4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w  
Wrocławiu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci ( art. 27e ust. 1 pkt 2 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).          

 
 

Dotyczy osób fizycznych 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 

46D. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jacek Kaflowski, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@grodwik.pl. Dane kontaktowe dostępne są również w 

zakładce kontakt na stronie www.grodwik.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 

http://www.grodwik.pl/
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a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

oraz z zakresu rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO), 

b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy (art 6 ust 1 lit. b RODO), 

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRODWiK Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu 

roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO), 

d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a 

RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez GRODWiK Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowych będą udostępniane dla: dostawcy systemu informatycznego, banków w zakresie realizacji płatności, 

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczania korespondencji, organów uprawnione do otrzymania 

Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora 

danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty złożenia wniosku. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania niniejszego 

zlecenia. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest 

dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w 

postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie jego 

rozpatrzenia i ułatwienie kontaktu z Panią /Panem. 
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