ZWIK Sp. z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 - DRUK 8 obowiązuje od 01.06.2022 r.

Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor








Wykonawca

imię i nazwisko / nazwa firma

pieczątka firmy

adres zameldowania/siedziba firmy + kod pocztowy

(PESEL dot. osoby fizycznej)

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

(NIP dot. osoby prawnej)

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

Dekretacja :
Nr sprawy

Nr wątku

………../20……
Niniejszym zgłaszam do odbioru w dniu ....................................................... robót związanych z wykonaniem :

 sieci wodociągowej
 sieci kanalizacyjnej
do budynku

 mieszkalnego

 podłączenia wodociągowego
 podłączenia kanalizacyjnego
 usługowego

 rozdziału podejścia wodomierzowego
 ………………………………………….

 mieszkalno-usługowego

 …………….………………………….

Adres budowy, nr działki .............................................................................................................................................................
Włączenie do sieci planuje się w dniu ........................................ od godz. ................. do godz. ..................... przez:
 Wodociąg : ......................................................................................................................................................................
 Kanalizacja : .................................................................................................................................................................
Odpowiedzialny za wykonanie robót jest: ......................................................

........................................................................
(pieczątka kierownika budowy/robót, nr uprawnień, podpis)

Telefon kontaktowy ……………………………………
Zgłoszenie należy złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w terminie min 3-ch dni przed
rozpoczęciem robót .
Podpis Inwestora/Pełnomocnika ......................................................
Podpis Wykonawcy ........................................................................
Załączniki wymagane do zgłoszenia przy rozbudowie sieci wod.kan. :
1. Kserokopia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji do
zgłoszenia budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
2. Kserokopię zgłoszenia rozpoczęcia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ( po zakończeniu inwestycji należy dostarczyć
do ZWiK Sp. kserokopię zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy).
3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby.
4. Kserokopię pierwszej strony dziennika budowy opisanej przez kierownika budowy.
5. Kserokopię 1 strony opieczętowanego projektu budowlanego.
6. Kserokopię 1 strony umowy przedwstępnej przeniesienia własności.
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.
Wypełnia ZWiK Sp. z o.o.

Przyjęcie zgłoszenia : Podpis przedst. Działu Technicznego:………....................................... Podpis kierownika sieci wod.kan :…….…….…….............

