
Bełchatów, dn. .......................................

...................................................
                (imię i nazwisko)

..................................................
            (miejscowość , nr domu)

..................................................
              (kod pocztowy)

..................................................
               (nr telefonu)

Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza

1. Zleceniodawca (Inwestor) ................................................................................................. 

2. Wykonawca ..........................................................................................................................

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

Zgłaszamy rozpoczęcie następujących robót:

– wykonanie sieci wodociągowej                     □

– wykonanie przyłącza wodociągowego          □

– wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej   □

– wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej           □

do posesji/ działki nr .................................. położonej w miejscowości ..............................................

obr. .............................. wykonywanego na podstawie projektu budowlanego – uzgodnionego z UG

Bełchatów Nr .............................   z dnia ......................... ,  zgodnie z pozwoleniem/zgłoszeniem*

na  budowę  wydanym  przez  Wydział  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego

w Bełchatowie znak:   ................................................................... z dnia ................................. 

3.  Wykonywane  roboty  wiążą  się  z  zamknięciem zasuwy wody przez  pracownika  UG Gminy

Bełchatów             Tak □              Nie □

4.  Wykonawca/Inwestor  zobowiązuje  się  do  zgłoszenia  do  Urzędu  Gminy  Bełchatów  odbioru

technicznego, po ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem (tel. 44 632-65-68 wew. 34) celem

sprawdzenia  zgodności  ich  wykonania  z  warunkami  technicznymi  i  uzgodnionym  planem

sytuacyjnym. Brak zgłoszenia skutkuje nie dokonaniem odbioru technicznego.

5.  Urząd  Gminy  Bełchatów  zachowuje  prawo  do  zgłoszenia  uwag  co  do  terminu  i  zakresu

zgłaszanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnego wniosku. 

Oświadczamy,  że  roboty  zostaną  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

i zasadami sztuki budowlanej. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane, aż do zakończenia



bez przerw, przy czym przygotowanie prób hydraulicznych i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także

odbiory końcowe będą zgłoszone z jednodniowym wyprzedzeniem do UG Bełchatów.  

Data rozpoczęcia robót: ........................................

Planowana data zakończenia robót: ......................

Informacja administratora danych osobowych - UG Bełchatów

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz U. z 2016 r., poz. 922). Informujemy ,że podane przez
Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w "Zbiorze danych osobowych kontrahentów UG Bełchatóww celu podjęcia działań niezbędnych do
zawarcia  i  realizacji  umowy  o  dastarczanie  wody  i  odprowadzanie  ścieków."  Przysługuje  Panu/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych
osobowych oraz ich poprawianie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją.

Oświadczenie wnioskodawcy: Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem

w/w inwestycji dotyczacych przyłaczenia do sieci. 

                                                                                  
........................................................                                  .............................................................
        Czytelny Podpis Inwestora                                                        Czytelny Podpis Wykonawcy

* właściwe zaznaczyć


