
 
załącznik nr 11 do procedury P-04 

  
  

 

Cielcza, dnia.......................................... 
............................................................................................................ 
     Wnioskodawca 
 
 
Adres  ........................................................................ 
  

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

Telefon  ......................................................................................... 
 

E – MAIL  ……………………………………………………………… 

 
 
 
 
Zgłaszam zamiar realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej (z montażem wodomierza DN.………), 

kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej * do posesji przy ul.………………………………… nr......................... 

dz. nr ………………………  w………………………………………… w oparciu o następujące dane: 

– uzgodnienie projektu technicznego nr :…………………………z dnia………………………… 

– opinia ZUDP nr :……………………………………… 

– warunki techniczne nr:……………………………… z dnia …………………………… 

Planowany termin rozpoczęcia prac:…………………………… 

 
Wykonawcą przyłącza będzie (nazwa firmy i nr telefonu):  

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

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

Inwentaryzację powykonawczą wykona (nazwa firmy i nr telefonu): 

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

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

 
Zobowi ązuję się do niezwłocznego usuwania awarii (na przył ączu wodoci ągowym, kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej). 
Od czasu zgłoszenia awarii do czasu jej usuni ęcia pogotowie wodoci ągowe zamyka dostaw ę wody . 
„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 Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej  
z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.” 

 

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

Podpis Wnioskodawcy 

___________________________________________________________________________________ 

Uwaga: 
1. Wykonawca lub Wnioskodawca z 5 dniowym wyprzedze niem winien umówi ć się na dokonanie przył ączenia do sieci 

wodoci ągowej i/lub kanalizacyjnej (monta ż nawiertki, trójnika lub wł ączenia do studni rewizyjnej) z pracownikiem 
Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, zwanego d alej Przedsi ębiorstwem dzwoni ąc pod 
numer: 62 747 34 87 wew. 961  lub 509 940 680. 

2. Na odbiorze w stanie odkrytym upowa żnieni przez Przedsi ębiorstwo instalatorzy sporz ądzają protokół  
z realizacji przył ącza oraz przekazuj ą Inwestorowi wniosek o zawarcie umowy, wraz z dwoma  drukami umów. 

3. Inwestor w terminie max. do 3 miesi ęcy od daty wł ączenia do sieci wodoci ągowej i/lub kanalizacyjnej zgłasza 
gotowo ść do odbioru ko ńcowego przył ącza/y. 
Załącznikiem do protokołu odbioru ko ńcowego przył ącza wodoci ągowego i/lub kanalizacyjnego jest: geodezyjna 
inwentaryzacja powykonawcza (mapa + szkic + współrz ędne), potwierdzone przez kierownika robót atesty, c ertyfikaty 
i deklaracje zgodno ści o ich wbudowaniu na nieruchomo ści, jak równie ż wypełniony wniosek o zawarcie umowy i 
podpisane 2 egz. umowy. 

* niepotrzebne skreślić 

Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie 
ul. Gajówka 1 
Cielcza 
63-200 Jarocin 


