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Wniosek Inwestora o uzgodnienie dokumentacji technicznej
w zakresie włączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej
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Wnioskodawca (Inwestor):
Imię i Nazwisko / Firma ..………………………………………..….………..………………………..………….
Adres zamieszkania / siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………………….
Tel.: ……………………………….………… e-mail: ……….…………………………………………….………
Dane Odbiorcy faktury:
Imię i Nazwisko / Firma ..………………………………………..….………..….……………………..………….
NIP (dot. firm)…………………………………………………………………………………………....………….
Adres zamieszkania / siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………………….
Adres pod który należy wysłać fakturę:..………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwracam się z prośbą o uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie włączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obiektu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres obiektu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Realizowanej na podstawie warunków technicznych nr : ……………………..…………………………..
Odbiór uzgodnienia:

□ osobiście
□ odesłać pocztą na adres:…………….…………………………………….………

MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. informuje:
- uzgodnienie dokumentacji technicznej nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialności za
sporządzony projekt i uzyskania przez Inwestora wszelkich zgód formalno-prawnych przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa niezbędnych do realizowania w/w obiektów, nie jest równoznaczne
z pozwoleniem wstępu na teren oraz nie jest dokumentem do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Błonie, dnia: …………………………………

……………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy lub Płatnika)

W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek):

□ …………egz. dokumentacji technicznej
□ oświadczenie Inwestora

…………………….……………………………………….
( data i podpis osoby przyjmującej Wniosek)
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Załącznik do wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej

…………………, dn ....................................

Wnioskodawca (Inwestor):
Imię i Nazwisko ............................................
Adres zamieszkania …………………..……..

OŚWIADCZENIE INWESTORA

Ja, niżej podpisany(a) ....................................................................................................................................
zamieszkały(a) w …………………………………………............ przy ul. ………………………………….….….
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ………………….. nr …………………………………………
oświadczam że:
1.

Posiadam tytuł prawny do nieruchomości – dz. nr ew. / obręb:………………………………………… ,
podłączonej(ych) do obiektów będących przedmiotem uzgodnienia,

2.

Uzyskałem(am) zgody na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu będącego przedmiotem
uzgodnienia od właścicieli gruntów – dz. nr ew. / obręb: ……………………………………………….,
na terenie których zostały usytuowane projektowane obiekty,

3.

Uzyskałem(am)

zgody

właściciela(li)

odcinka

wodociągu

i/lub

kanalizacji

niebędących

własnością MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. na podłączenie obiektów będących przedmiotem
uzgodnienia*.

……………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy (Inwestora)

Objaśnienia:
* skreślić, jeżeli uzyskanie zgody nie było wymagane.

