WNIOSKODAWCA

Oława, dnia ................................

........................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy
.......................................................................................
PESEL / NIP(1)
.......................................................................................
adres zamieszkania / siedziba - ulica, nr
......................................................................................
kod – miejscowość
......................................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
ul. 3 Maja 30
55 – 200 Oława

WNIOSEK
o odbiór techniczny – częściowy:
Zwracam się z prośbą o odbiór techniczny częściowy przyłącza*:
wodociągowego,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej

do nieruchomości położonej w Oławie przy ul. ………………………………….. nr …………….,
działka nr …………………………..
Rodzaj budynku*:

mieszkalny jednorodzinny,

mieszkalny wielorodzinny,

inny (jaki)

.……..……………………………………………………………………………………………….……
Przyłącze

zostało

wykonane

wg

projektu

budowlanego

(nr

uzgodnienia

ZWiK)*:

……………………… z dnia ………………………… .
na który posiadam decyzję o pozwoleniu na budowę nr ……………. z dnia ………………
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia …………………………………...
Wykonawcą przyłącza był(-a)………………………….……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się przekazać przed rozpoczęciem przez przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o.
w Oławie odbioru technicznego – częściowego szkicu geodezyjnego powykonawczego,
wykonanego przez uprawnionego geodetę, przyłącza/y podlegającego/ych odbiorowi.
Po dokonaniu odbioru technicznego – częściowego zostanie pobrana opłata
za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK
Sp. z o.o. Oławie wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług zgodnie z obowiązująca taryfą na terenie miasta Oława
(aktualna taryfa znajduje się na stronie www.zwik.olawa.pl).

Ustalony z klientem termin odbioru............................................................................
W przypadku zmiany terminu odbioru wyznaczonego powyżej niezwłocznie należy
poinformować ZWiK Sp. z o.o. w Oławie o jego zmianie, najpóźniej do godz. 7:30 dnia,
w którym miał się on odbyć, w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie
pod nr telefonów 71 303 95 30, 71 303 95 37.
W przypadku wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej i korzystania tylko
z własnego ujęcia wody należy na nim zmontować wodomierz w celu rozliczania ilości
odprowadzanych ścieków (koszty montażu oraz zakupu wodomierza ponosi inwestor).
Zobowiązuje się inwestora lub osobę przez niego upoważnioną do dostarczenia
w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego mapy geodezyjnej
powykonawczej w celu uzyskania odbioru technicznego końcowego. Niedopełnienie tego
obowiązku może skutkować wygaśnięciem umowy a co się z tym wiąże wstrzymaniem usług.
Odbiór techniczny końcowy jest niezbędny do podpisania umowy na czas nieokreślony.

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

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

/Podpis i pieczątka pracownika przyjmującego wniosek/

podpis wnioskodawcy

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

...............................................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza ( o ile dotyczy).
2. Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania przyłącza ( o ile dotyczy).
3. Oświadczenie lub dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości na cele
budowlane.
4. Pełnomocnictwo inwestora (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)
5. Poświadczenie wykonawcy o zgodności wykonania prac z projektem budowlanym oraz przepisami
prawa budowlanego
6. Oświadczenie wykonawcy o zastosowaniu materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania
na terenie RP

* należy wstawić X w odpowiednie pole
UWAGA:
(1) PESEL podają osoby prywatne, NIP – zakłady i instytucje

