
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

* pola obowiązkowe 
** podanie adresu e-mail jest dobrowolne. W przypadku jego podania AQUANET będzie się komunikował z Wnioskującym 
drogą e-mailową, również na adres e-mail zostanie wysłana informacja o wyniku weryfikacji wniosku. 

Data:* ………………………………….. 

   
Imię i nazwisko Wnioskodawcy*   
 
 
 

  

Adres Wnioskodawcy* 
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania) 

   

 
 

 Aquanet SA 
za pośrednictwem Urzędu:*  
 
……………………………………………………………… 

Telefon*  
 
 

 

E-mail**  
 
 

WNIOSEK 
 
W związku z realizacją przez AQUANET SA programu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oświadczam, że 
jestem zainteresowana/-y udziałem w programie i proszę o weryfikację możliwości udziału.  Zgłoszenie dotyczy 
nieruchomości pod adresem:  
 

Nazwa miejscowości: * Kod pocztowy: * 

Ulica: * Nr budynku: * Nr lokalu: ** Nr geod. działki: * 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/władającym (właściwe podkreślić)* ww. 
nieruchomością oraz oświadczam, że nieruchomość jest zabudowana, zamieszkana i nie podłączona do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
 
1) Budynek, z którego odprowadzane są ścieki komunalne jest budynkiem (zaznaczyć właściwe)*: 

□ niepodpiwniczonym    □ podpiwniczonym 

2) Najniżej zlokalizowane pomieszczenie sanitarne (łazienka, WC, kuchnia) znajduje się na poziome (zaznaczyć 
właściwe)*: 

□ parteru      □ piwnicy 

      oraz (wybierz tylko w przypadku zaznaczenia powyżej „piwnicy”) 

□ używam          □ nie używam 

urządzeń pompowych do podnoszenia ścieków. 
 
 
3) Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią ulotki informacyjnej oraz zostałam/-em poinformowana/-y, że 
w przypadku spełnienia warunków i pozytywnej weryfikacji wniosku zlecenie będzie realizowane na poniższych 
zasadach:  

 koszt podłączenia do kanalizacji sanitarnej (dot. podłączenia o długości do 30 mb z jedną studnią rewizyjną 
Ø425 mm) wynosi 2500 zł brutto. Jednocześnie całkowity koszt podłączenia może być wyższy w sytuacji, gdy: 

o wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej będzie wymagało montażu dodatkowej lub dodatkowych 
studni kanalizacyjnych, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 900,00 zł 
brutto za każdą dodatkową studnię; 

o podłączenie do sieci kanalizacyjnej okaże się dłuższe niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie 
podłączenia zostanie powiększona o 70,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący na odcinku 
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podłączenia pomiędzy  30 mb a 50mb;, dla odcinka powyżej 50mb koszt metra bieżącego będzie wyceniany 
indywidualnie. 

o konieczne okaże się wykonanie instalacji tłocznej od instalacji wewnętrznej do przyłącza kanalizacyjnego, w 
takim przypadku AQUANET SA wykona przyłącze grawitacyjne od istniejącej sieci do studni rewizyjnej na 
posesji Wnioskodawcy, natomiast realizację instalacji tłocznej (wraz z przepompownią) wykona 
Wnioskodawca na własny koszt i we własnym zakresie. 

4) Niniejszy wniosek nie jest zleceniem wykonania usługi (na jego podstawie nie zostanie wykonane 
podłączenie).  
Na podstawie złożonego wniosku przez AQUANET SA zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem 
możliwości wzięcia przez Wnioskującego udziału w programie podłączeń. AQUANET SA, za pośrednictwem 
urzędu gminy, poinformuje Wnioskującego o wynikach tej weryfikacji. Dodatkowo, w przypadku pozytywnej 
weryfikacji, AQUANET SA wyśle do Wnioskodawcy formularz zlecenia realizacji podłączenia z prośbą o jego 
wypełnienie, podpisanie i odesłanie na adres AQUANET SA. 
5) Zlecenie wykonania usługi podłączenia do sieci będzie musiało zostać podpisane przez wszystkich 
właścicieli/władających powyższą nieruchomością. W przypadku braku zgody ze strony wszystkich właścicieli, nie 
będzie możliwe zrealizowanie usługi podłączenia.  
 
 
 

……………………………………………………………… 
Data i podpis Wnioskodawcy* 

 
 
Załącznik (obowiązkowy):* 
- szkic sytuacyjny (z naniesionym na planie działki budynkiem, szambem, miejscem wyjścia rury kanalizacyjnej z 
budynku, proponowaną trasą instalacji i ewentualnymi przeszkodami na tej trasie tj. drzewa, krzewy, altany, 
tarasy itp.) z zaznaczeniem umiejscowienia działki względem ulicy lub dowolna mapa sytuacyjna (np. 
nieaktualizowana mapa do celów projektowych lub mapa zasadnicza), na której widoczne są ww. elementy. 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 
Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na złożenie przez Panią/Pana niniejszego wniosku i chęć 
zawarcia umowy z Aquanet SA (RODO, art 6, ust 1, lit. b) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez Administratora (RODO, art. 6, ust. 1, lit. f) jakim jest: 

 wprowadzanie danych do bazy adresowej – pisma posiadające numer sprawy będą przetwarzane przez 5 lat 
od ostatniej korespondencji; 

 realizacja inwestycji WOD-KAN bądź innej – przetwarzane będą do zakończenia realizacji inwestycji a 
następnie przez okres ochrony przed roszczeniami wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego; 

 ustalenie warunków korzystania z gruntu w związku z realizacją inwestycji – przetwarzane będą do momentu 
wygaśnięcia prawa do korzystania z gruntu i dalej przez okres ochrony przed ewentualnymi roszczeniami 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: urząd gminy właściwy dla lokalizacji Pani/Pana 
nieruchomości, dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, wykonawcy inwestycji, firmy 
konsultingowe i doradcze, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentacji, z którymi współpracuje 
Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, 
Sąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy 
ulicy Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz to warunek niezbędny do 
złożenia wniosku  i realizacji inwestycji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji 
inwestycji. 
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DODATKOWE INFORMACJE 
(wypełnia Urząd Gminy) 

 
 
1. Czy posesja Wnioskodawcy znajduje się na wysokości istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej 

grawitacyjnej? (zaznaczyć właściwe)* 

□ tak     □ nie 

 
2. Czy do posesji Wnioskodawcy zostało wybudowane przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończone studnią na jej 

terenie? (zaznaczyć właściwe)* 

□ tak     □ nie 

 
 
W przypadku, gdy w pkt. 1 zaznaczono odpowiedź „tak”, a w pkt. 2 odpowiedź „nie”, należy podać następujące 
informacje: 
 
3. Rodzaj działki z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (zaznaczyć właściwe): 

□ droga publiczna   □ droga wewnętrzna  □ inna 

 
4. Właściciel działki innej niż drogowa, w której biegnie sieć kanalizacyjna, do której nastąpi włączenie przyłącza 
(zaznaczyć właściwe): 

□ Skarb Państwa   □ gmina   □ właściciel prywatny 

 
5. Informacje dotyczące działki drogowej z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, do której 
nastąpi włączenie przyłącza: 
 
5.1. Kategoria drogi (wypełnić w przypadku wskazania rodzaju drogi jako publiczna, zaznaczyć właściwe): 

□ Gminna   □ Powiatowa   □ Wojewódzka  □ Krajowa  

 
5.2. Zarządca drogi (zaznaczyć właściwe):  

□ Wójt/Burmistrz □ Zarząd Dróg Powiatowych □ Zarząd Dróg Wojewódzkich □ GDDKiA 

□ Inny podmiot publiczny: ……………………………………… □ Podmiot prywatny  

 
5.3. Rodzaj nawierzchni (zaznaczyć właściwe): 

□ Gruntowa  □ Kruszywo  □ Kostka brukowa □ Nawierzchnia bitumiczna 

□ Inne: ……………………… (proszę wskazać materiał)  

 
5.4. Czy pomiędzy posesją mieszkańca a pasem drogowym znajdują się działki, którymi zarządza podmiot inny niż 
zarządca pasa drogowego? (zaznaczyć właściwe): 

□ tak, podmiot publiczny: …………………………..  □ tak, podmiot prywatny □ nie 
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W przypadku, gdy w pkt. 5.1. zaznaczono odpowiedź „gminna”, należy podać następujące informacje (jeśli 
urząd jest w posiadaniu informacji dla dróg innych niż gminna, należy je również podać): 
 
5.5. Czy nawierzchnia drogi znajduje się w okresie gwarancyjnym? (zaznaczyć właściwe): 

□ tak …………………………. (proszę podać termin obowiązywania gwarancji)   □ nie 

 
5.6. Czy planowany jest remont nawierzchni drogi/chodnika? (zaznaczyć właściwe): 

□ tak …………………………. (proszę podać szacowany termin)     □ nie 

 
5.7. Wymogi dotyczące ewentualnego odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, które mogą znaleźć się w  
decyzji Zarządcy drogi: w przypadku dróg innych niż gruntowe zakłada się odtworzenie nawierzchni do stanu 
istniejącego, w przypadku dróg gruntowych należy wskazać informacje o materiale, zakresie i innych wymogach 
technicznych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Dodatkowe informacje / uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Załącznik (obowiązkowy):* 
- dowolna mapa sytuacyjna (np. nieaktualizowana mapa do celów projektowych, mapa zasadnicza, wydruk z 
portalu: gmina.e-mapa.net), na której zaznaczono umiejscowienie działki Wnioskodawcy względem istniejącej 
(lub nie) sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, wybudowane (lub nie) przyłącze kanalizacyjne zakończone 
(lub nie) studzienką. 
 
 


