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Wniosek nr 32 

 Pieczątka wpływu 

TT / ZOT 

Dekretacja 

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
(nie dotyczy projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA
1. Imię i nazwisko lub nazwa 2. PESEL lub NIP

3. Miejscowość 4. Kod pocztowy 5. Ulica 6. Nr budynku 7. Nr lokalu

8. Kontakt telefoniczny, SMS 9. e-mail

B. DANE PROJEKTANTA
10. Imię i nazwisko oraz nazwa biura projektowego 11. PESEL lub NIP

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Ulica 15. Nr budynku 16. Nr lokalu

17. Kontakt telefoniczny, SMS 18. e-mail

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO
19. Miejscowość 20. Ulica 21. Obręb 22. Nr działek

D. ZAKRES WNIOSKU
23. Celem złożenia wniosku jest uzyskanie uzgodnienia dokumentacji

projektowej budowy: 
 1. sieci wodociągowej,
 2. sieci kanalizacyjnej,
 3. hydroforni,
 4. przepompowni ścieków,
 5. …………………………………………………………….. 

zaprojektowanego na podst. Warunków technicznych 
wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych: 
 nr ______________________  ___              z dnia  ________________ 

26. Branża dokumentacji podlegająca uzgodnieniu –
– dla  pkt. 23:
 1. zagospodarowanie terenu,
 2. sanitarna,
 3. elektryczna,
 4. AKPiA,
 5. konstrukcyjna,
 6. drogowa,
 7. …………………………………………….………. 

24. Celem złożenia wniosku jest uzyskanie uzgodnienia bezkolizyjnego
usytuowania budowy: 

 1. kanalizacji deszczowej,
 2. C.O.,
 3. gazociągu,
 4. kabla energetycznego,
 5. zagospodarowania terenu,
 6. ……………………………………………………….. 

25. Celem złożenia wniosku jest zmiana uzgodnienia nr:

nr _________________________   z dnia  _____________________
w zakresie: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

27. Stadium dokumentacji projektowej:
 1. koncepcja,
 2. projekt budowlany,
 3. projekt budowlany o szczegółowości wykonawczego,
 4. projekt wykonawczy,
 5. projekt zagospodarowania,
 6. ……………………………………………………….. 
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E. UWAGI
28. Dodatkowe informacje, oczekiwania i uwagi Inwestora lub Projektanta:

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
29. Do wniosku dołączam: 
 Zał. 1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 (element obligatoryjny),
 Zał. 2. Profile podłużne projektowanych elementów liniowych (element obligatoryjny dla sieci uzbrojenia terenu w miejscach skrzyżowań

z urządzeniami wodociągowymi i/lub kanalizacji sanitarnej),
 Zał. 3. ....................................................................................................................................................................................................................................... 
 Zał. 4. ....................................................................................................................................................................................................................................... 
 Zał. 5. ....................................................................................................................................................................................................................................... 

G. OŚWIADCZENIE
30. Oświadczam, że zapoznałem się z aktualnie obowiązującym cennikiem usług PEWIK i zobowiązuję się do uregulowania faktury w ciągu 14 dni od

daty jej dostarczenia.

Płatnikiem faktury za usługę w zakresie uzgodnienia jest:

 Inwestor

……………………………. 
podpis 

 Projektant

..…………………………. 
podpis 
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