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Pełnomocnik

Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)








………………………………………………
………………………………………………

imię i nazwisko / firma

imię i nazwisko / firma

………………………………………………
………………………………………………

adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy

adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy

………………………………………………

nr telefonu

nr telefonu

( PESEL/ NIP )

Adres korespondencyjny : ……………………………………………………………………………………
ulica, miejscowość, kod pocztowy

ADNOTACJE ZWiK Sp. z o.o.
l.dz ./ data wpływu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina

Dekretacja :
Nr sprawy

Nr wątku

………../20……

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ
Wnoszę o zawarcie umowy przyłączeniowej nieruchomości położonej w miejscowości
………...........................................……………ul. …….................................................................nr ..................... ,
dz. nr ........................................................... do sieci :
 wodociągowej
 kanalizacyjnej

Informuję że otrzymałem (-am) warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
L.dz .......................... /TT/ ......................... z dnia ......................................
Wymagane dokumenty do zawarcia umowy :
1. Plan sytuacyjny przyłącza na kopi aktualnej mapy zasadniczej.
2. Kserokopię opinii wydanej przez Zespół Koordynujący Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(dawniej ZUDP) pod względem ich bezkolizyjności wraz z załącznikiem graficznym.
3 Rzut przyziemia budynku z rozwinięciem instalacji wod-kan oraz miejscem montażu wodomierza.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
5. Aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów na działki objęte inwestycją.
6. Pisemne zgody właścicieli nieruchomości, zarządcy dróg na wejście w teren celem wykonania przyłącza.
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7. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
8. Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji
do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
9. Pozwolenie na budowę budynku z klauzulą ostateczności.
10. Zaświadczenie o nadaniu numeru budynku.
11. Pełnomocnictwo Inwestora do podpisania umowy o przyłączenie do sieci wod-kan.
W przypadku gdy projekt jest zaopiniowany w ZWiK Sp. z o.o. do wniosku należy dołączyć jedynie dokumenty wymienione w
pkt 7-11.

Po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci wod-kan przez Inwestora/Pełnomocnika, Wykonawca robót
dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót w terminie min 3-ch dni przed ich rozpoczęciem (druk zgłoszenia
dostępny w siedzibie zakładu lub na stronie internetowej) .

Skawina dn ....................................

.............................................................................
podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowskiej 11, 32-050 Skawina (dalej ZWiK). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK w celu
realizacji przedmiotu wniosku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w siedzibie ZWiK oraz na stronie
internetowej www.zwik.skawina.pl w sekcji Biuro Obsługi Klienta.
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