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/

z dnia:

Zgorzelec, dnia ..............................
WNIOSKODAWCA
.................................................................
imię i nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania – ulica nr, miejscowość
..................................................................
PESEL

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o
ul.Boh.Getta 1 A
59-900 Zgorzelec

...................................................................
nr telefonu kontaktowego

WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO - KOŃCOWEGO:
Zlecam wykonanie odbioru końcowego :




przyłącza wodociągowego
przyłącza kanalizacyjnego




sieci rozdzielczej wodociągowej
sieci rozdzielczej kanalizacyjnej

dla obiektu: .......................................................................................................................................................................................
adres inwestycji: ...............................................................................................................................................................................
Inwestor: ................................................................................................................... ........................................................................
Przyłącze /sieć zostało wykonane wg projektu budowlanego nr ........................., uzgodnionego w PWiK „Nysa” Sp. z o.o.
(wypełnia PWiK ”Nysa”)

w Zgorzelcu dnia ............................. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(wypełnia PWiK ”Nysa”)

Wykonawca prac związanych z przedmiotem odbioru : .............................................................................................................. ......
(nazwa firmy – okres realizacji robót)

...........................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wybudowane przyłącza / sieci* wod.-kan.*, są kompletne i wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem
technicznym.
OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu realizacji i archiwizacji
niniejszego wniosku na usługę.
3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku.
Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia przez Przedsiębiorstwo niezbędnych działań związanych z zawarciem i
wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Przedsiębiorstwa. Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania.

…………………………………………….
Data i podpis składającego wniosek
Załączniki:
1. upoważnienie do reprezentowania Inwestora *
 odpowiednie zaznaczyć; * niepotrzebne skreślić;
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WARUNKI DOKONANIA ODBIORU KOŃCOWEGO:
1.
2.

Odbiór końcowy wykonywany jest po uprzednio dokonanych odbiorach częściowych
W celu dokonania odbioru końcowego i uzyskania protokołu odbiory końcowego należy bezwzględnie:
-

-

złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego - końcowego
dostarczyć do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z naniesionymi przyłączami
wod.-kan. w skali 1:500, z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezjno-Kartograficznej o przyjęciu
przyłączy lub sieci do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
dostarczyć wynik badania bakteriologicznego wody, wydany przez SANEPID,
oznakować zgodnie z PN-86-B-09700 zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna
za zaworem głównym, za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny „antyskażeniowy”
teren wokół skrzynki zasuwowej na przyłączu wodociągowym, utwardzić gotowym elementem betonowym o wymiarach
50x50.

 odpowiednie zaznaczyć; * niepotrzebne skreślić;
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