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Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)  Pełnomocnik 

……………………………………………… …………………………….... 

…………………………………………… ……………………………….

 imię i nazwisko / nazwa firma   imię i nazwisko / nazwa firma 

…………………………………………….… ……………………………….

……………………………………………… ………….…………….………
  adres zameldowania/siedziba firmy + kod pocztowy   adres zameldowania/siedziba firmy + kod pocztowy 

……………………………………… …………………………….…
nr telefonu kontaktowego nr telefonu kontaktowego 

…………………………………………….…………………   …………………………………………………… 

 ( PESEL dot. osoby fizycznej)   ( PESEL dot. osoby fizycznej) 

……………………………………………… ……………………………….         
(NIP      dot. osoby prawnej)  (NIP   dot. osoby prawnej) 

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 WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU PRZYŁĄCZA / SIECI 

Proszę o wydanie protokołów odbioru : 

  Wykonanego przyłącza: (wodociągowego)* i (kanalizacji sanitarnej)* dla budynku: 

................................................................................................................................................................................... 
adres, nr działki, obręb  

  Wykonanej rozbudowy sieci (wodociągowej)* i (kanalizacji sanitarnej)* na działkach nr : 

................................................................................................................................................................................. 
adres, nr działek, obręb 

W załączeniu przedkładam: 

1. Mapa papierowa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

2.Płyta CD zawierająca mapę w wersji elektronicznej -  plik CAD (DXF)* 

    ( mapę w formacie elektronicznym można również przesłać na adres: dzialtechniczny@zwik.skawina.pl ) 
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3. Pisemne pełnomocnictwo do odbioru  protokołu(ów) w imieniu Inwestora* 

 

 

Skawina , dn . .....................20 ...... r.                   

        ........................................................................... 
            podpis  Inwestora  /  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. 

____________________________________ 

   właściwe zaznaczyć  *niepotrzebne skreślić 

http://www.zwik.skawina.pl/
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