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Wnioskodawca [ Odbiorca usług ]: 
 
 
……………………………………………………………….………….……………..…………………………………… 

[ nazwisko i imię / nazwa ] 
 
 
 

…………………………………………………………….……………….…………..…………………………………… 
[ ulica, nr budynku ] 

 
 
 

…………………………………………………………….……………..……………….………………………………… 
[ kod pocztowy i miejscowość ] 

 
 
 

…………………………………………………………….……………..…………………………….…………………… 
[ telefon kontaktowy / e-mail ] 

Adres do korespondencji:  
 
…………………………………………………………….……………..………………………………………….……… 

[ ulica, nr budynku ] 
 
 
 

…………………………………………………………….……………..………………………………………………… 
[ kod pocztowy i miejscowość ] 

 

 
 

Adresat:                                                        
 

 

 

Mońki, dnia: …………………….…………………………………… 

                                                                                  WNIOSEK  

O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI  

 

                   DO SIECI WODOCIĄGOWEJ*                                       DO SIECI   KANALIZACYJNEJ* 
 

 

Nazwa miejscowości 
 

 
 

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

Ulica 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nr budynku 
 

 
 

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

Nr ewidencyjny działki 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prawo do dysponowania nieruchomością  
[ data i rodzaj dokumentu ] 

 

 
 

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

* zaznaczyć  X  właściwą sieć lub sieci 
 

Informacja o obecnym i planowanym zagospodarowaniu nieruchomości 
 

Rodzaj obiektu TAK/ NIE** 
 

Istniejący jednorodzinny budynek mieszkalny 
 

               TAK / NIE 

 

Projektowany jednorodzinny budynek mieszkalny 
 

TAK / NIE 

 

Działka rekreacyjna 
 

TAK / NIE 

 

Obiekt handlowy, handlowo – usługowy 
 

TAK / NIE 

 

Obiekt produkcyjny 
 

TAK / NIE 

 

Inny: ……………………………………………………………………………………………… 
 

TAK / NIE 

**  zaznaczyć  właściwą odpowiedź  TAK lub NIE 

 

    Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej   

                         w  Mońkach sp. z o. o.  

ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki 

NIP 546-139-31-35  REGON 366211644 

Tel. 85 716 27 64, 716 26 63 

www.zgkimmonki.pl,  zgkimmonki@poczta.onet.pl 

Wydział  Wodociągów i Kanalizacji 

wodociagi@zgkimmonki.pl 

  

http://www.zgkimmonki.pl/
mailto:zgkimmonki@poczta.onet.pl


2 | S t r o n a  

 

 

 

1. Charakterystyka obiektu/ów, którego dotyczy wniosek: 
 

a) powierzchnia działki ogółem…………………………………………………….………………….….. [ m² ], 
 

b) powierzchnia użytkowa budynku……………………………………………….……………………  [ m² ], 
 

c) wyposażenie sanitarne obiektu/ów 
 

umywalka ………………….. [ szt. ], wanna …………………..…… [ szt. ],   natrysk…………………….……...  [szt.], 
 

zlewozmywak…….………………… [ szt. ],  ubikacja …………….………..…. [ szt. ], inne…………….….………………, 
 

d) sposób przygotowania ciepłej wody…………………………………………………………………………..…………………. 
 

2. Ilość zamieszkałych /zatrudnionych osób: ………………………………………………………..……….…………………. 
 

3. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody: …………………………………..………….……………………………… 
 

4. Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków: …………………………………………………………….. 
 

5. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
                   

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

Informacja o zapotrzebowaniu na wodę  

1. Zapotrzebowanie na:   dostawę wody: 
 

w ilości ………………………….…………………  m³/ miesiąc 
 

na potrzeby***: 
 
              socjalno-bytowe                  przemysłowe                  produkcji spożywczej                p.poż,     
 
              inne określić:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
*** zaznaczyć  X   

Informacja o zapotrzebowaniu na odbiór ścieków  
 

1.  Zapotrzebowanie na:   odbiór  ścieków: 
 

w ilości ………………………….…………………  m³/ miesiąc 
 

na potrzeby***: 
 
              socjalno-bytowe                  przemysłowe                  produkcji spożywczej                p.poż,     
 
              inne określić:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
*** zaznaczyć  X   

 
 

…………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                  [ czytelny  podpis  wnioskodawcy  ] 

Załączniki: 
1.  Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 [ na kopii mapy zasadniczej lub na mapie do celów projektowych ] z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, istniejącą 

i planowaną zabudową oraz proponowanym przebiegiem przyłącza lub przyłączy względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych 

obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu  – 1 egzemplarz. 

2.  Dokument potwierdzający tytuł prawny przyszłego Odbiorcy usług do korzystania z nieruchomości, lub oświadczenie o prawie do korzystania z tej 

nieruchomości. 

3.  Pisemne upoważnienie Odbiorcy usług udzielone dla Pełnomocnika [ jeżeli został ustalony ].  

4. Odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący sposób reprezentacji podmiotu  [ dotyczy osób prawnych ]. 
 

Informacje pomocnicze 
Do obliczeń zapotrzebowania na cele socjalno-bytowe przyjmuje sie następujące dane wyjściowe: 
3 m³ / miesiąc / osobę – budynki jednorodzinne  
V = ilość osób x …………..(4,5 m³  lub 3m³) = ……………..m³  /miesiąc 
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Przyjmuję do wiadomości Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
      
                                                                                                              ……………….……………………………………………………………………………… 
                  data i podpis klienta 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych: 

 imię i nazwisko:              …………………………………………………….……………………….. 

 adres zamieszkania:       ………………………………………………………………………………  

PESEL:                                ……………………………………………………………………………… 

 numer dokumentu tożsamości, ………………………..……………………… rodzaj……………………………………………  

przez:            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. w Mońkach,  

                      ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki, REGON 366211644, KRS 0000686609 

w  celu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

do czasu ……………………………………………………………………………. i  obowiązku archiwizacyjnego. 

 

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

                               data i podpis klienta 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego: 

numeru telefonu …………………………………………..……….., e-mail: ………………..…………………………………. przez: Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki, 
REGON 366211644, KRS 0000686609  

na potrzeby przekazywania informacji dotyczących …………………………………………………………………………. oraz 
działalności do czasu odwołania tej zgody lub zakończenia współpracy. 

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

                                  data i podpis klienta 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., zwany dalej ZGKiM, ul. 
Kolejowa 21, 19-100 Mońki. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną administratorrodo@zgkimmonki.pl  
lub  pisemnie na adres Administratora danych.  

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
5. Moje dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w 

którym upłynął  termin płatności podatku, następnie w zakresie i terminie zgodnym  z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

6. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,  
9. dane nie są  profilowane, 
10. dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 
                                  data i podpis klient 


