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Zgłoszenie Inwestora o przystąpieniu do wykonywania robót  
na sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej 03 

Wnioskodawca (Inwestor):             
 

Imię i Nazwisko / Firma: ..……………………………………….….………..………………………..……….………. 

Adres zamieszkania / siedziba Firmy: ……………………………………………………………………….…..…… 

…………………………………………………………………………....………………………………….……………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………..……….. 

Tel. kom.: ……………………….………… e-mail: ……….…………………………………………….…………… 
 

Zawiadamiam, że przystępuję do wykonywania obiektu: 

□  przyłącze wodociągowe □  sieć wodociągowa 

□  przyłącze kanalizacji sanitarnej □  sieć kanalizacji sanitarnej 

Adres obiektu:  

miejscowość ………………………….… gmina ………................................. 

ulica ……………………………………... nr domu ………………….……....... 

dz. nr ewid. ..……………….…………… obręb…………………...…….......... 

Nr warunków technicznych: WTW – ………… z dnia …….…….….; WTK – ………… z dnia ………..……… 

Nr uzgodnienia dokumentacji projektowej: UD – ………… z dnia …….…….…. (w przypadku gdy 

dokumentacja projektowa przyłączy nie była uzgadniana, do zgłoszenia należy dołączyć plan sytuacyjny 

wraz z dokumentami zgodnie z wymaganiami opisanymi w wydanych warunkach technicznych. W ciągu 21 

dni MPWiK w Błoniu wysyła informację o akceptacji lub uzupełnieniu wniosku – zaleca się podanie e-maila 

do korespondencji. Dopiero po akceptacji można przystąpić do wykonania przyłączy). 

Nr decyzji o pozwoleniu na budowę lub nr zgłoszenia (dotyczy budowy sieci wodociągowej i / lub 

kanalizacji sanitarnej): ……………………….……, wydana przez ……………………………………….…….…… 

Wykonywać roboty będzie : ……………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…………..…

……………………………………………………………………………………………………………….…………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…, 

którego upoważniam do prowadzenia w MPWiK w Błoniu wszelkich spraw związanych z realizacją i 

odbiorem technicznym budowanych obiektów. 

Do kierowania realizacją obiektów  został upoważniony Pan(-i) ....................................................................... 

posiadający(-a) wymagane uprawnienia budowlane nr............................................................. oraz jest członkiem 

Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym ............................................................. 

W przypadku zmiany Wykonawcy lub kierującego robotami zobowiązujemy się do natychmiastowego 

powiadomienia MPWiK w Błoniu 

Proponowany termin odbioru technicznego: ………………………………. 

Oświadczam, że**: 

□  wodomierz będzie zainstalowany w budynku (budynek jest w stanie surowym zamkniętym tzn. ma okna, 

drzwi oraz pokrycie dachu) 

□  wodomierz będzie zainstalowany w studzience wodomierzowej  
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Towarowa 5 informuje, że jest 

administratorem danych osobowych, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia 

wniosku. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Realizacja wyżej wymienionych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie lub 

na adres e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania danych osobowych 

przysługuje Panu / Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszego wniosku dostępna jest w 

siedzibie Administratora oraz pod adresem www.mpwik-blonie.pl.  

 
 
 
 
Błonie, dnia: …………………………………   ………………………………………… 

          (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
…………………………………………    ………………………………………… 
          (czytelny podpis Wykonawcy)       (czytelny podpis Kierującego robotami) 

 
 

W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek): 

□  kopia uprawnień budowlanych kierującego robotami wraz z 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

□  kopia zgłoszenia lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę (w przypadku budowy sieci wodociągowej i / lub 
kanalizacji sanitarnej)  

□  plan sytuacyjny wraz z wymaganymi dokumentami (w przypadku, gdy nie była uzgadniania dokumentacja projektowa – DOTYCZY 

TYLKO PRZYŁĄCZY)  
 

 

 
Objaśnienia: 

**  dotyczy przyłącza wodociągowego  
 

 

 

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