Zgłoszenie
rozpoczęcia prac wykonania przyłącza
wodociągowego/kanalizacyjnego

D7

Sieradz, dn. …..………………….…....
Nr umowy*..………………………………… Nr kontrahenta*.………………………………………
dotyczy nieruchomości zlokalizowanej ……………………………………….nr ……………..……
Imię ………………………………….……… Nazwisko ……………………………………………...
Nazwa instytucji**.……………….……………….…………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby**.…….……………………………………………………………..….
adres do korespondencji …….…………………………………………..…………………………...
PESEL ……………………….. REGON**……………………. NIP**.………………………………
tel. kont. ……………………..…...... email ……………………………………………………………

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

ZGŁOSZENIE
rozpoczęcia prac wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
Zgłaszam rozpoczęcie prac wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego***
zgodnie z projektem technicznym, do nieruchomości zlokalizowanej ………………………….,
dz nr ………………., oraz z załączonym zgłoszeniem (decyzją pozwolenia na budowę)
nr znak ………………...
Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane z:
rur ……………..…. o średnicy Ø ………………… długości …….............. mb.
Przyłącze kanalizacyjne zostanie wykonane z:
rur ………………... o średnicy Ø ………………… długości …….............. mb.
Wykonawcą przyłącza będzie ………………………………………………………………………..
Posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………………………………..
Kierownikiem budowy będzie …………………………………………………………………………
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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Posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………………………………..
Planowany termin zakończenia prac ………………………………………………………………...
Zlecam przeprowadzenie odbioru/dokonanie nawiertu/montaż wodomierza***.
Zobowiązuję się do zawarcia umowy o świadczenie usług dostarczania wody/odprowadzania
ścieków*** po dokonaniu przeglądu przyłącza.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z siedzibą przy ul. Górka Kłocka 14 wyżej
podanych danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych o nazwie „klienci/petenci”, w związku z zawarciem
i wykonywaniem umów wchodzących w zakres działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z zapewnieniem prawa wglądu
do tych danych i ich poprawienia. MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Inwestor w terminie jednego miesiąca od dnia realizacji przyłącza dostarczy
inwentaryzację powykonawczą przyłącza wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi do
MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu.

...........................................................
podpis przyjmującego zgłoszenie

.......................................................
podpis składającego zgłoszenie

Załączniki:
1. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.
* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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