Załącznik Nr 1 do Procedury TN-01

Pieczątka wpływu:

TN/.............../20......r.
ZLECENIE KONTROLI BUDOWY URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
A. DANE INWESTORA
Inwestor

(nazwisko, imię/ nazwa firmy)

Adres korespondencyjny

NIP (dla firm):

(ulica – nr – miejscowość-kod pocztowy)

Kontakt telefoniczny:
e-mail:

Tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości
□ 1. Właściciel □ 2. Dzierżawca

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 3. Inny (podać jaki) ...................................

Adres przyłączanej nieruchomości ( ul- nr –miejscowość – kod pocztowy – nr działki)

B. DANE O BUDOWIE
Przedmiot kontroli

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Opis czynności ustala inwestor i/lub wykonawca z inspektorem (patrz str. 2, pkt G)

Nr i data warunków przyłączenia PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Budowa realizowana jest w
następującym trybie:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nr i data uzgodnienia dokumentacji z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 wg pozwolenia na budowę
nr i data pozwolenia:
 na zgłoszenie budowy
nr i data zgłoszenia:

Budowa realizowana jest w wybranym wyżej trybie według załączonego:



(zaznaczyć właściwy kwadrat)

projektu budowlanego/wykonawczego
inne ………………………………..
(dzień

Planowany termin rozpoczęcia robót (od 14 do 30 dni od daty złożenia zlecenia)

– miesiąc –

rok)

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
C. DANE O WYKONAWCY ROBÓT
Wykonawca

(imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres, nr uprawnień)

kontakt telefoniczny:
e-mail:

D. OŚWIADCZENIE INWESTORA






Oświadczam, że budowa urządzeń spełnia wymogi określone ustawą - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243
z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi i posiadam wszelkie wymagane prawem zgody na realizacje robót.
Niniejsze zlecenie obejmuje również powierzenie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wykonania połączenia z siecią.
Przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi z chwilą uruchomienia urządzenia po złożeniu przeze mnie zawiadomienia o
zakończeniu budowy urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami i wydaniu przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. oświadczenia o odbiorze
technicznym urządzenia.
Przyjmuję do wiadomości, że bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych lub bezumowne odprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych, stanowi wykroczenie albo przestępstwo.
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zleceniu i przyjmuję warunki płatności za usługi Spółki.

data └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

…………….. ……..
(podpis, pieczęć inwestora)
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E. POUCZENIE DLA INWESTORA
Zgodnie z art. 2 pkt 14 i 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : (tekst jednolity: Dz. U. nr 123
z 2006 r., poz. 858 z późn. zm.):
• urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków ;
• urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
 Urządzenia podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą informującą o położeniu
zrealizowanego urządzenia i będącą podstawą do naniesienia zmian na mapie zasadniczej oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonanie inwentaryzacji należy
zlecić uprawnionemu geodecie . Przedsiębiorstwu przysługuje, na zasadzie wyłączności, prawo do dokonywania połączenia (wcinek) urządzeń do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej znajdującej się w jego eksploatacji oraz ich uruchamiania..

F. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA PRZEZ DZIAŁ TN
Potwierdzam kompletność zlecenia i przyjęcie do realizacji:

………………………………tel. (58)66 87 240 lub328

data i podpis pracownika

Do realizacji zlecenia wyznaczam inspektora:

Zlecenie przyjąłem:

data i podpis kierownika

data i podpis inspektora

G. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI (ustalony pomiędzy inwestorem i inspektorem TN)
UWAGA!
 Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania prac z wydanymi przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. warunkami technicznymi i dokumentacją
projektową

Kontrola budowanych urządzeń odbywa się w wykopach otwartych
Przed zasypaniem należy wykonać pomiary geodezyjne, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych
Uruchomienie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych następuje po wykonaniu połączenia z siecią i pozytywnym odbiorze technicznym.
(zaznaczyć właściwy kwadrat i skreślić niepotrzebne)

Dane i zakres rzeczowy urządzenia wodociągowego
- planowany termin połączenia

(dzień

–

miesiąc –

rok)

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
urządzenie ……………..
średnica/długość………..
Połączenie z siecią wodociągową
 wykonanie czynności połączenia (z materiałów inwestora)
 wykonanie czynności połączenia z materiałów własnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o
 Sposób połączenia:
 nawiercenie
 trójnik

Dane i zakres rzeczowy urządzenia kanalizacyjnego
- planowany termin połączenia

(dzień

–

miesiąc

–

rok)

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
urządzenie ……………..
średnica/długość ……………………
studnie ………………………………………szt. …..
Połączenie z siecią kanalizacyjną

wykonanie czynności połączenia (z materiałów inwestora)

wykonanie czynności połączenia z materiałów własnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
 Sposób połączenia

studnia kanalizacyjna na sieci (bez kaskady/z kaskadą)

studnia kanalizacyjna w nieruchomości (bez kaskady/z kaskadą)

na trójnik
 Kontrola urządzenia pomiarowego


Potwierdzam powyższy zakres rzeczowy i terminy, a także zobowiązuję się do
przygotowania miejsca kontroli i włączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i
wytycznymi Spółki.

data, podpis, pieczęć wykonawcy/inwestora

UWAGI:

Potwierdzam przyjęcie powyższego zakresu rzeczowego do kontroli i włączenia, a także
terminów

data, podpis, pieczęć inspektora TN
Potwierdzam przyjęcie zakresu prac i terminu wykonania robót w punkcie przyłączenia.

data, podpis, pieczęć mistrza EW/EK
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