DANE PODMIOTU
UPRAWNIEGO DO WYKONANIA USŁUGI
…....................................................................
…....................................................................
NIP..................................................................
REGON...........................................................

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Okrzei 140
42-300 Myszków
Oświadczam, że zostało mi powierzone przez …............................................................................
zamieszkałego w …................................................... przy ulicy…...................................................
nr ….............. wykonanie robót wod-kan. na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Myszkowie
przy ulicy …......…........................................................... nr …............... o następującym zakresie:
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Dokumentacja projektowa, obejmująca w/w zakres została opracowana przez:
…......................................................................................................................................................
i uzgodniona przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie w dniu …...........................................................
nr uzgodnienia …........................................................ .
Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za prowadzenia robót ..........................................................
Telefon kontaktowy ..........................................................................................................................
Nawiercenie, na wodociągu zlecam ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.
Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące wykonawstwa robót, a w szczególności:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (wymagania
techniczne COBRTI Instal, ISBN 83-88695-04-5; Warszawa, Wrzesień 2001),
• Ustawy: z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.)
i z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z dn. 11 października 2001 r.)
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków – Dz. U. nr 72, poz. 747, art. 27)
• warunki ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie, dot. wykonawstwa i odbioru robót wod.-kan.
Zlecone prace zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją, a konieczne zmiany –
wynikłe w trakcie realizacji robót – uzgodnić poprzednio ze ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie oraz autorem
projektu.
Wykonaną instalację zgłoszę bezpośrednio po wykonaniu do odbioru technicznego,
zabezpieczając ją przed możliwością poboru wody bez zamontowanego wodomierza.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że czas od momentu nawiercenia (w przypadku przyłącza
wodociągowego) oraz włączenia do kanału ściekowego (w przypadku przykanalika sanitarnego) do
odbioru technicznego nie może być dłuższy niż 4 tygodnie oraz, że w przypadku przekroczenia tego
terminu ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie może podjąć działania mające na celu odcięcie dopływu wody
lub/i zaślepienie przykanalika.

Fakturę za odbiór* i nawiercenie wystawić na dane:

Właściciela nieruchomości,

Myszków, dnia …......................................

…...........................................................
(podpis zleceniobiorcy)

*) Dotyczy odbioru technicznego przyłącza wodociągowego,

Zleceniobiorcy

