Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
05-870 Błonie, ul. Towarowa 5, tel. (0-22) 725-44-67, fax (0-22) 725-28-61,
www.mpwik-blonie.pl, e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl
Bank PKO BP SA V O/Warszawa, nr konta 27 1020 1055 0000 9302 0017 6552

Zgłoszenie Inwestora o przystąpieniu do wykonywania robót
na sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej
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:..………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………..
Zawiadamiam, że przystępuję do wykonywania obiektu:
□ przyłącze wodociągowe
□ sieć wodociągowa
□ przyłącze kanalizacyjne
□ sieć kanalizacyjna
Adres obiektu:
dz. nr ew. ..………………………………………………
miejscowość ………………………………………….…
gmina ………..............................................................

obręb…..……………………….….........
ulica …………………………………….

Nr warunków technicznych: ……………………………………………………………………………..………….
Nr uzgodnienia projektu (w przypadku gdy sporządzenie było wymagane w warunkach technicznych):
……………………………………………………………….………………………..…………………………………...
Nr decyzji o pozwoleniu na budowę lub nr zgłoszenia (w przypadku budowy sieci wodociągowej i / lub
kanalizacyjnej): ………………………………, wydana przez …………………………………………….…….……
Wykonywać roboty będzie : ……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………….…………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…,
którego upoważniam do prowadzenia w MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. wszelkich spraw związanych z realizacją
i odbiorem technicznym budowanych obiektów.
Do kierowania realizacją obiektów został upoważniony Pan(-i) ...................................................................
posiadający(-a) wymagane uprawnienia budowlane nr................................................. (w załączeniu).
W przypadku zmiany wykonawcy lub kierownika robót zobowiązujemy się do natychmiastowego
powiadomienia MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.
Proponowany termin odbioru technicznego: ……………………………….
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Oświadczam, że: Wniosek o dokonanie technicznego odbioru końcowego przyłącza oraz Wniosek o
zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, złożę w ciągu 30 dni od daty odbioru
technicznego.
Błonie, dnia: …………….…….……

……………..………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

…………………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

……………………………………………….
(pieczęć i podpis Kierującego robotami)

W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek):

□

kopia uprawnień budowlanych kierującego robotami wraz z
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa

□

kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub
zgłoszenia (dotyczy budowy sieci wodociągowej i / lub
kanalizacyjnej)

□

dowód wpłaty za usługę odbioru technicznego
Uwaga! Wniesienie ww. opłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia przez przedsiębiorstwo do wykonania usługi
odbioru technicznego.

…………………….……………………………………….
( data i podpis osoby przyjmującej Wniosek)
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