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 Sulejówek dn. ..............…………………. 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
Imię i nazwisko zgłaszającego……………………………………… 

Adres do korespondencji…………………………………………… 

Tel/NIP-dotyczy firm…………………………………………………………………………………. 

ZGŁOSZENIE 

wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego 
 
informuję, że przystępuję do wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego na terenie nieruchomości  
nr ew. dz. ……………obr. …………położonej przy ulicy ..........................................................................nr.......................  
w ..................................................  
Wykonawcza dokumentacja techniczna posiada uzgodnienie MZWiK w Sulejówku nr …………………… z dnia ……….. 
Na podstawie otrzymanego ode mnie zlecenia przyłącze wykonywać będzie 

 

........................................................................................................... 
pieczęć  firmowa lub dane Wykonawcy 

 

którego upoważniam do prowadzenia w MZWiK w Sulejówku wszelkich spraw związanych z realizacją i odbiorem 

technicznym przyłącza. 

Jednocześnie zlecam do realizacji przez MZWiK w Sulejówku kontrolę przed zasypką i odbiór przyłącza wodociągowego 

/ przyłącza sanitarnego ze studnią kanalizacyjną wraz z próbą ciśnieniową / szczelności oraz kontrolę włączenia do 

istniejącej sieci i zobowiązuję się do pokrycia należnych z tego tytułu opłat (w tym m.in. za wodę zużytą przy realizacji 

przyłącza - próby, płukanie itp.) wg obowiązującego cennika MZWiK w Sulejówku. 

Do kierowania robotami przy budowie przyłącza został upoważniony Pan(i) .................................................................... 
posiadający(a) uprawnienia nr ......................................... z dnia ..................... wydane przez ..................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
W przypadku zmiany wykonawcy lub kierownika robót zobowiązujemy się do natychmiastowego powiadomienia MZWiK 

w Sulejówek. 

Przyłącze zostanie wykonane i odebrane w ciągu 60 dni od daty wystawienia Dzienniczka Robót, tj. w okresie ważności 

Dzienniczka. 

Ja niżej podpisany (Zgłaszający) na podstawie Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane wnioskuje o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków * - 

zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U.2019.0.1437 z późn.zm) 

 

 
* Korzystanie z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez podpisania umowy z MZWiK podlegać będzie 

przepisom karnym i sankcjom określonym w art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U.  z 201 poz. 139 z późn. zm.) oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

VERTE 
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Zobowiązuję się do dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej wraz z protokołem końcowego odbioru przyłącza 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.  

 

Termin realizacji budowy przyłącza ………………………………………… r. 

 

W przypadku nie wykonania zgłoszenia w wskazanym terminie należy niezwłocznie zwrócić Dzienniczek budowy do 

biura MZWiK w Sulejówku.  

 

 

 

 

....................................................................    ................................................................ 

  Podpis Zgłaszającego     Podpis z pieczątką imienną Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 

DLA POTRZEB REALIZACJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO, PODPISANIA 

UMOWY, ZMIANY UMOWY  

  

Ja, niżej podpisany(a): 
 
......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie warunków technicznych na przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne  lub 
zmianę umowy) 
 
NUMER PESEL / NIP .................................................................................................... 
 

zamieszkały(a):.............................................................................................................................................................................

............................................................................. 

(dokładny adres) 
 
po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z   2018 r. poz. 
1202,1276,1496,1669,2245)  
 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka (i) nr ……………… w obrębie ewidencyjnym ……………………………………  . na cele budowlane, wynikające 

z tytułu: 

1) własności, 

2) współwłasności, 

3) użytkowania wieczystego, 
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4) trwałego zarządu1), 

5) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów budowlanych1) 

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

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane ……………………………………………… 

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

 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wszelkie ewentualne roszczenia pozostałych współwłaścicieli  

w zakresie realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego załatwię we własnym zakresie. 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 
 

 

 

......................................................................   ............................................. 

                             (miejscowość, data)                                                             (podpis) 

 

 

 

 
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości 
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. nr aktu 
notarialnego lub nr księgi wieczystej 


