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

(miejscowość, data) 

Inwestor:        Wykonawca: 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Z G Ł O S Z E N I E Nr ………… 

realizacji budowy przyłącza: wodociągowego/kanalizacyjnego*
) 

 

do budynku mieszkalnego, usługowego, produkcyjnego*
)
 przy ul. ………………………………..… 

działka o nr ewid. .………….………..w miejscowości ……………………………………….. 

 

Inwestor (Właściciel)/Kierownik robót (Wykonawca) oświadcza, że zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zakład Komunalny w Halinowie projektem budowlanym uzgodnienie nr ZK.7033-……/……/……  

z dnia……………… zostanie rozpoczęta budowa przyłącza(y). 

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad sztuki budowlanej, warunków BHP, obowiązujących norm, 

przepisów, kryteriów i standardów stosownych przy realizacji robót. Będą one wykonywane bez 

zbędnych przerw przy maksymalnej ochronie istniejącej infrastruktury, a wszelkie elementy  

i czynności ulegające zakryciu, jak i przeprowadzone próby będą zgłaszane do Zakładu. 

Przed zasypaniem przyłącze zostanie zgłoszone do odbioru robót zanikowych oraz będzie sporządzona 

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna i przekazana do Zakładu celem sporządzenia protokołu 

odbioru końcowego. 

W przypadku wystąpienia, z winy Wykonawcy, odstępstw od ustalonych zasad lub awarii 

narażających Zakład na nieuzasadnione koszty zostanie nimi obciążony Wykonawca po ich 

wyliczeniu. 

Termin rozpoczęcia robót:    ………………… 

Przewidywany termin zakończenia robót :  ………………… 

(nie dłuższy niż 30 dni od rozpoczęcia robót) 

 

Wybudowanie przyłącza w innym niż w/w terminie będzie traktowane jako nielegalne,  

a przyłącze nie zostanie odebrane przez Zakład. 

Nie rozpoczęcie prac budowlanych we wskazanym terminie, bez poinformowania i zgody Zakładu 

skutkuje koniecznością wystąpienia z nowym zgłoszeniem. 

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wykonanych robót w ciągu 30 dni od terminu 

rozpoczęcia robót deklarowanego niniejszym zgłoszeniem. 

 

Deklaruję, że opłatę przyłączeniową, naliczaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa  

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.  

z dnia 17 lipca 2006 r.), uiści: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
       ………………………………… 

Podpis Inwestora/Wykonawcy 

 

Zakład Komunalny w Halinowie wyraża / nie wyraża zgodę na rozpoczęcie w/w robót. 

 

 
………………………………… 

Podpis Dyrektora Zakładu 

*
) 
niepotrzebne skreślić 

 


