ul. Batorego 25, 95-010 Stryków
T: +48 42 7 198 198, +48 42 7 198 160, E: zgkim@zgkim-strykow.pl, www.zgkim-strykow.pl

Zawiadomienie o zamiarze wykonania : przyłącza wodociągowego*
i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej*/deszczowej*
Imię i nazwisko/nazwa ﬁrmy ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie dotyczy wykonania przyłącza wodociągowego* i/lub kanalizacji sanitarnej*/deszczowej* do
posesji/obiektu położonego w miejscowości …………………………………..przy ul. ………………………………………………………
nr geod. działki ……………………………………………..
(*)Niepotrzebne skreślić
Wykonawca robót :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa ﬁrmy, adres, nr telefonu)

Inwentaryzację powykonawczą wykona :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa ﬁrmy, adres, nr telefonu)

Zgłoszenie należy dokonać na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych.
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ/DESZCZOWEJ*
Przewidywany termin rozpoczęcia robót : …………………………………………………………………………………………………………..
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Przewidywany termin rozpoczęcia robót : …………………………………………………………………………………………………………..
Proponowany termin włączenia do sieci(*); ………………………………………………………………………………………………………..
(*) Na 3 dni robocze przed przewidywanym terminem włączenia do sieci, powyższy proponowany termin
uzgodnić z ZGKiM w Strykowie

Pozwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym należy do Wnioskodawcy/Inwestora.

ul. Batorego 25, 95-010 Stryków
T: +48 42 7 198 198, +48 42 7 198 160, E: zgkim@zgkim-strykow.pl, www.zgkim-strykow.pl

Ponadto Wykonawca/Inwestor zobowiązuje się :
a) wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne na własny koszt zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi
b) zgłoszenia o gotowości do odbiorów, które należy ustalić na 3 dni robocze przed planowanym wykonaniem
przyłącza; ustalony termin należy potwierdzić na 1 dzień przed terminem odbioru
Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót należy zawrzeć umowę z ZGKiM w Strykowie na
dostawę wody/odprowadzanie ścieków. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy.
Korzystanie z urządzeń ZGKiM w Strykowie bez umowy jest zagrożone karą od 5 000 zł do 10 000 zł
i odszkodowaniem na rzecz ZGKiM (zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, tj. Dz. U.06.123.858 z późn. zm.)
Brak złożenia wniosku o zawarcie umowy w ciągu 14 dni od dnia wykonanego przyłącza spowoduje odcięcie
wody i/lub zamknięcie dopływu ścieków.
Inwestor składa zawiadomienie w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w Przedsiębiorstwie.

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

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

