
Zarząd ROD im. 

Stanisława Staszica w    

Dąbrowie Górniczej 

ul. 11 Listopada 6a 
 

WNIOSEK 

O ZGODĘ NA PRZYŁĄCZENIE DZIAŁKI  
DO OGÓLNO OGRODOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

Miejscowość Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

Nr działki     

Dane Wnioskodawcy:    

Nazwisko    

Imię    

Adres zamieszkania Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania 
   

    

Tel. kontaktowy  Adres email  
 
 

Wniosek dotyczy: (proszę zakreślić właściwy kwadrat) 

 

wykonania nowego przyłącza działki do ogólno ogrodowej sieci wodociągowej, 
 

ponownego przyłączenia działki do ogólno ogrodowej sieci wodociągowej, 
 

zmiany w istniejącym przyłączu działki do ogólno ogrodowej sieci 
wodociągowej, np. wymiana wodomierza, zmiana plomby 

 

 

Personalia osoby, która będzie 
dokonywała podłączenia działki do 
sieci. 

 

Planowany termin rozpoczęcia prac 
 

Planowany termin zakończenia prac 
 

Czy przyłącze będzie przechodziło 

przez inną działkę? Jeśli tak, to proszę 

podać numer tej działki. Czy strony 

osiągnęły  
w tej sprawie wymagane porozumienie 

na piśmie? Jeśli tak to kopia 

porozumienia stanowi załącznik do 

niniejszego wniosku. 
 

Przewidywane roczne zużycie wody w m
3 

 

Wskazanie celów użytkowania wody z 
sieci ogólno ogrodowej 

 



 
 

,Szkic sytuacyjny, określający: miejsce planowanego przyłącza do sieci ogólno ogrodowej, usytuowanie 

studzienki na działce mieszczącej: zawór odcinający dopływ wody do licznika, licznik (wodomierz) 
indywidualny, zawór spustowy, oznaczenie drogi prowadzenia rur od miejsca przyłącza do sieci ogólno 

ogrodowej do miejsca końcowego zaworu np. w altanie (na szkicu zaznaczyć należy głębokość położenia 
rur, określić ich rodzaj, rodzaj zaworu). 

 

 
 

 

 

Oświadczenia 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej  
w „ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej”, akceptuję zawarte w nim warunki i postanowienia 
zobowiązując się do ich przestrzegania. Wiem, że bez zgody zarządu nie mogę podłączać działki do 

ogólno ogrodowej sieci wodociągowej.  
2. W przypadku uzyskania zgody na dokonanie przyłącza zobowiązuję się do przywrócenia 

infrastruktury ogrodowej do stanu pierwotnego. 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz 926, z 

późn. zm.), przez Zarząd ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej w celu określenia warunków 

przyłączenia oraz realizacji przyłączenia do sieci wodnej. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, ze 

mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do 

treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne 

lub nieprawdziwe. 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
 

Uwaga: Wniosek niepełny nie będzie rozpatrywany 
 

Potwierdzenie wniesienia opłaty ogrodowej wodnej 

oraz zaliczki za zużycie wody podpis i pieczęć skarbnika zarządu 

  kwocie …………………………………..złotych  

Wniosek uzyskał zgodę* odmowę* Nr uchwały, data, podpis i pieczęć prezesa (wiceprezesa) 

 zarządu  ogrodu 

  
 

 

 


