Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia:

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA BUDOWY
PRZYŁĄCZY I/LUB SIECI
dotyczy inwestorów prywatnych
Inwestor – dane kontaktowe:

Miejsce realizacji budowy:

(Imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania, telefon)

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

Adres:………………………………………….…………………………….

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

Numer geodezyjny działki/ek):…………………………………..

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

………………………………………………………………………………….

Wykonawca – dane kontaktowe:

Data i numer uzgodnienia dokumentacji projektowej:

(Imię i nazwisko/nazwa, telefon)

………………………………………………………………………………….

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

Data i numer warunków technicznych:

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

………………………………………………………………………………….

PROPONOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA BUDOWY:

A) przyłącze wodociągowe:

D) wodociąg:

B) przyłącze kanalizacji sanitarnej :

E) kanalizacja sanitarna:

C ) montaż opaski/trójnika z zasuwą:

F) kanalizacja deszczowa:

KOREKTA TERMINU:

G) przyłącze kanalizacji deszczowej:

ZASADY REALIZACJI ROBÓT I ODBIORÓW - PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ:
1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie druku zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do robót.
2. Spółka ma prawo do korekty zaproponowanych terminów w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz jeżeli nie został
dotrzymany termin określony w pkt 1.
3. Dopuszcza się możliwość zaproponowania wcześniejszego terminu montażu opaski/trójnika, jeżeli termin ten został uzgodniony
z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - bezpośrednio lub pod numerem tel.: 87 567 60 53 wew.31 lub 87 567 27 00. Gotowość do
montażu opaski/trójnika z zasuwą, w tym przygotowanie otwartego wykopu - należy potwierdzić w danym dniu do godziny 10:00.
4. Budowane przyłącza/sieci podlegają obowiązkowym odbiorom technicznym – co najmniej dwóm: częściowemu - przed zasypaniem po
wykonaniu robót ulegających zakryciu i zanikających połączony z próbą szczelności i końcowemu po zakończeniu robót i uporządkowaniu
terenu. Odbiory dokonywane są przez Dział Techniczny – pokój nr 13, tel. 87 567 60 53 wew.36 lub 606 474 603. Inwestor/Wykonawca
zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbiorów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Uzgodnione terminy należy potwierdzać
telefonicznie na 1 dzień przed ustalonym terminem.
5. Czynności montażowe są przeprowadzane od pn - pt w godzinach 7:30÷13:30, a czynności odbiorowe od pn - pt w godzinach: 7:30÷14:00.
6. Za przyłączenie do sieci Spółka pobiera opłatę według obowiązującego w dniu zapłaty cennika.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem Pana/Pani
danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, adres ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. Dane osobowe zostały
przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach związanych z realizacją świadczonych przez administratora usług. W razie konieczności dane
mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww.

Obowiązkowy załącznik:
Kopia planu sytuacyjnego z uzgodnieniem Spółki.

…..…..………………………………………………………………….
czytelny podpis Zgłaszającego:
(Inwestor lub osoba działająca w jego imieniu np. Wykonawca)

