
  

 

ZGŁOSZENIE REALIZACJI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 
 

      ……………………………………….. ………………………………  
Miejscowość  Data    

 
  

 

Wnioskodawca – Inwestor    Pełnomocnik 
 
………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 
Nazwisko Imię lub nazwa    Nazwisko Imię lub nazwa 
 
……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. 
Ulica   Nr domu/lokalu  Ulica   Nr domu/lokalu 
 
……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Kod pocztowy/Miejscowość    Kod pocztowy/Miejscowość 
 
……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy     Telefon kontaktowy 
 
 

ZGŁOSZENIE REALIZACJI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
 

               Zgłaszam zamiar realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 
 
Planowany termin rozpoczęcia prac : …………………………………………………………………………….. 
Zlokalizowanego w : 
 
…………………………………………………………………………………………. …………………………….. …………………………………… 
Miejscowość/Ulica/Nr domu/Nr lokalu     Nr działki 
 

Zgodne z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniem dokumentacji technicznej: 
 
……………………………………………………………………….    …………… ……………………………………… 
Nr warunków technicznych, z dnia      Nr uzgodnień, z dnia 
 

Kierownik budowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Imię/Nazwisko     nr telefonu 
 

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Imię/Nazwisko lub nazwa 
 
 
„ Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Eko-Dbaj Sp. z o.o. Cielcza. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzanie w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.” 

 
 
 
 

………………………………………..………………….    
Data, czytelny podpis    

 
Uwaga: 
1. Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowy przyłącza. 

2. Wykonawca lub Wnioskodawca z 5 dniowym wyprzedzeniem winien umówić się na dokonanie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ( 

montaż nawiertki, trójnika lub włączenia do studni rewizyjnej) z pracownikiem Przedsiębiorstwa eksploatującego sieć wodno- kanalizacyjną na terenie 

gminy Strzałkowo, dzwoniąc pod numer (62) 747 30 18 lub 503 023 524. 

3. Na odbiorze w stanie odkrytym upoważnieni przez Przedsiębiorstwo instalatorzy sporządzają protokół z realizacji przyłącza oraz przekazują Inwestorowi 

wniosek o zawarcie umowy, wraz z dwoma drukami umów.  

4. Inwestor w terminie maksymalnie do 3 miesięcy od daty włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgłasza gotowość do odbioru końcowego 

przyłącza/y. 

Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest : geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( mapa+ 

szkic+ współrzędne), potwierdzone przez kierownika robót atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności o ich wbudowaniu na nieruchomości, jak również 

wypełniony wniosek o zawarcie umowy i podpisane 2 egz. umowy. 


