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Wniosek nr 4 

 Pieczątka wpływu 

ZOT  

Dekretacja 

WNIOSEK O WYKONANIE WŁĄCZENIA I KONTROLĘ PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (osoba wskazana w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci”. W celu zmiany danych Wnioskodawcy należy
równocześnie złożyć wniosek nr 2, w którym w polu 20 należy wskazać zakres zmiany, a w polu 25 opisać przyczynę zmiany). 

1. Imię, 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 PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
10. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci: 

nr __________________________data wydania ________________

11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączenia:

 nr __________________data uzgodnienia ________________

 projekt nie był sporządzany
C. ZAKRES WNIOSKU
12. Wnioskuje o: 

 1. wykonanie włączenia do sieci wodociągowej,
 2. kontrolę podejścia pod wodomierz,
 3. wykonanie włączenia do sieci kanalizacyjnej,
 4. kontrolę instalacji kanalizacji sanitarnej.

13. Planowany termin rozpoczęcia robót wymienionych w pkt. 12:

    - - 
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

  dzień         miesiąc            rok 

Wniosek należy złożyć z 14-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. 
D. UWAGI
14. Dodatkowe informacje, oczekiwania i uwagi Wnioskodawcy, w tym dane kontaktowe Pełnomocnika, jeżeli został wyznaczony:

E. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY ROBÓT INSTALACYJNYCH
15. Prace/roboty zostaną wykonane:

 systemem gospodarczym,
 przez osobę prawną:

............................................................................................................

............................................................................................................ 

16. Kontakt telefoniczny, SMS

17. e-mail

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
18. Do wniosku dołączam: 
 1. Dokumentacja projektowa branży sanitarnej uzgodniona w tut. Przedsiębiorstwie (element obligatoryjny, jeżeli projekt był sporządzany).
 2. Uzgodnienie usytuowania w pasie drogowym przyłączy (dla przewodów usytuowanych w drogach publicznych).
 3. Decyzję o udostępnieniu pasa drogowego w celu budowy przyłączy (dla przewodów usytuowanych w drogach publicznych).
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 5. ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

G. DANE O NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI (wypełnia PEWIK na podstawie p. 10 lub 11)
19. Miejscowość 20. Ulica 21. Nr budynku 22. Obręb 23. Nr działek

Dla wniosków składanych drogą elektroniczną podpis nie jest wymagany 


