
 

 
MZWiK w Sulejówku 

Druk nr 03 – DT  
 

 

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

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego………………………………………………………….…………… 

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

Telefon/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 Sulejówku. Przyłącze zostanie wykonane i odebrane w ciągu 60 dni od daty wystawienia Dzienniczka Robót,  

tj. w okresie ważności Dzienniczka. 

Ja niżej podpisany (Zgłaszający) 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.2020.0.2028 z późn.zm). 

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 

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

będzie przepisom karnym i sankcjom określonym w art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U.  z 2020.0.2028 z późn. zm.) oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

-VERTE- 

 



 

 
MZWiK w Sulejówku 

Druk nr 03 – DT  
 

 

Tytuł prawny Wnioskodawcy do ww. nieruchomości: 

□ własność, Nr KW……………………….. 

□ współwłasność, Nr KW………………….. 

□ użytkowanie wieczyste 

□ dzierżawa 

□ brak tytułu prawnego 

□ inne:…………………………………………………………………………………  

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku z siedzibą 

w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 2B. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).  

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku w celu 

realizacji usługi, o której mowa w wyżej wymienionym Regulaminie oraz doręczania innej korespondencji.  

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich niezbędnego sprostowania, 

uzupełniania lub ograniczenia przetwarzania, udostępnienie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 

żądania ich usunięcia po zakończeniu stosunków cywilnoprawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych, które należy przesłać na adres Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

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 Wniosku nieprawdy, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

 

 

 

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

 Miejscowość, data                  Podpis Zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

Odbiór Dzienniczka budowy nr W……….…nr K ………............ 
       

Data…………..………    podpis …………………………………… 


