
URZĄD GMINY STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
tel.: 89 512 64 75, fax.: 89 650 03 60

e-mail: stawiguda@stawiguda.pl
strona internetowa: www.stawiguda.pl

…………………………………………..……..
      Miejscowość, data

Wniosek  należy  wypełnić  drukowanymi  literami.  Wniosek  nieczytelny,  nieprawidłowo
wypełniony  lub  niekompletny  (brak  wymaganych  załączników/danych)  będzie  zwrócony
Wnioskodawcy celem uzupełnienia.

Inwestor: Pełnomocnik:

…………………………………………………………….. …………………………………………………….
                    Imię i Nazwisko lub nazwa firmy   Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

……………………………………………………………. …………………………………………………….
Ulica, nr Ulica, nr

……………………………………………………………. …………………………………………………….
    Kod pocztowy, Miejscowość      Kod pocztowy, Miejscowość

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

…………………………………………………………….. …………………………………………………….
            NIP (dotyczy firmy)               NIP (dotyczy firmy)

WNIOSEK O WYDANIE
 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

I/LUB KANALIZACYJNEJ

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* dla (postawić X):

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana ilość mieszkańców:.………...…)

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość lokali:.......; ilość kondygnacji:...…)

  inne (podać rodzaj obiektu) ………………………………………………………………….

Obiekt:         ] istniejący projektowany w rozbudowie 

Obiekt posiada lokalne ujęcie wody:         Tak NIE 
(studnia głębinowa)

Lokalizacja nieruchomości: ……………………………………………………………………
ulica , nr domu                nr działki,   miejscowość



ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z WODOCIĄGU GMINNEGO
Cele:
Bytowe:

Zapotrzebowanie na wodę '

Max. Max. Średnie
dobowe godzinowe dobowe
[m3/d] [m3/h] [m3/d]

Przewidywane
wymagane ciśnienie

        w sieci

Min. Max.
[MPa] [MPa]

P-Poż.: -wewnętrzne:

Technologiczne: - zewnętrzne:

Inne:

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przyjąć zapotrzebowanie na wodę średnie dobowe =
0,lm3 x ilość osób zamieszkujących nieruchomość. 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI GMINNEJ

Ścieki bytowe 
Max. dobowe [m3/d]

Ścieki przemysłowe
Max. godz. [m3/d]

Wody opadowe
 [dm3/s]

Wielkość ładunku zanieczyszczeń: ………………………………………………………………

Przewidywany sposób odbioru warunków:               Osobiście                  Wysłać pocztą

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1.  W przypadku budowy przyłącza/instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do wniosku należy załączyć
plan  zabudowy  lub  szkic  sytuacyjny,  określający  usytuowanie  przyłącza  w  stosunku  do  istniejącej  sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu wraz z wyszczególnieniem
jego średnicy i wielkością wodomierza głównego.  W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w
Ustawie z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.
471)  art.  19a  pkt.4.6  może  być  sporządzony  na  kopii  aktualnej  zasadniczej  mapy  sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:500  (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana z zasobów), którą należy zakupić  
w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Olsztynie.  Wskazanym  jest
zaprojektowanie przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji
z istniejącą infrastrukturą.
2. Upoważnienie udzielone przez Inwestora - Pełnomocnictwo.
Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba
ubiegająca się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wskazane jest ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego
wniosku, w zakresie ciążącego obowiązku informacyjnego.

…………………………………………………...
     czytelny podpis Inwestor*/Pełnomocnik*

* Niepotrzebne skreślić
Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Stawiguda,  adres:  11-034  Stawiguda  ul.  Olsztyńska  10,  email:  stawiguda@stawiguda.pl.  Dane  przetwarzane  są  w  celu
rozpatrzenia wniosku,   na podstawie obowiązującego prawa i będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Posiadają Państwo prawa: dostępu do
danych  osobowych,  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo do  cofnięcia  zgody  jeżeli  zgoda  była
podstawą  przetwarzania  jak  również  prawo  do  wniesienia  skargi  na  przetwarzanie  danych  w  organie  nadzorczym www.uodo.gov.pl Kontakt  z  inspektorem  ochrony
danych iod@stawiguda.pl. Pełna treść obowiązku informacyjnego podana jest na stronie: http://bip.stawiguda.pl/cms/11873/rodo . 


