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Zawiadomienie o zamiarze wykonania: przyłącza   

  

wodociągowego* i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej*/deszczowej*   
  

Wnioskodawca/Inwestor:   

  

Imię i nazwisko /nazwa firmy Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

  

NIP/PESEL Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

  

Adres do korespondencji: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.   

  

telefon kontaktowy Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.  

  

Zgłoszenie dotyczy wykonania przyłącza wodociągowego* i/lub kanalizacji sanitarnej*/deszczowej* do   

 posesji/obiektu położonego w Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. przy ul Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 

wprowadzić tekst.   Nr Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. nr geod. działki Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 

wprowadzić tekst.  

  

Wykonawcą robót będzie Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 (nazwa, adres, nr telefonu)   

  

Posiadający uprawnienia budowlane nr Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. oraz nr ew. MOIIB Kliknij lub naciśnij tutaj, 

aby wprowadzić tekst. 

  

Inwentaryzację powykonawczą wykona: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.  

        (pełna nazwa firmy adres i nr telefonu)  

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych.   

  

    

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ/DESZCZOWEJ:   

  

 Przewidywany termin rozpoczęcia robót Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

    

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE:   

  

Przewidywany termin rozpoczęcia robót Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

  

Proponowany termin włączenia do sieci (*) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

  

 (*) Na 3 dni robocze przed przewidywanym terminem włączenia do sieci, powyższy proponowany termin należy uzgodnić z BPWiK 

Sp. z o. o.   

  

Pozwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym należy do Wnioskodawcy/Inwestora.   

  

Ponadto Wykonawca/Inwestor zobowiązuje się:   

  

a) wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne na własny koszt zgodnie z przepisami Prawa                          

Budowlanego, projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi,   

  

b) zgłoszenia o gotowości do odbiorów, które należy ustalać na 3 dni robocze przed planowanym wykonaniem                      

przyłącza; ustalony termin należy potwierdzić na 1 dzień przed terminem odbioru.   

  

Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót należy zawrzeć umowę z BPWiK Sp. z o. o. na dostawę wody / 

odprowadzanie ścieków (umowa na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych dotyczy tylko podmiotów gospodarczych). 

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy.   

  

 Korzystanie z urządzeń BPWiK bez umowy jest zagrożone karą od 5 000 zł do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz BPWiK 

Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, tj. Dz. U.06.123.858 z późn. zm.)   

Brak złożenia wniosku o zawarcie umowy w ciągu 7 dni od dnia odbioru wykonanego przyłącza spowoduje odcięcie wody 

i/lub zamknięcie dopływu ścieków.  

  

  



Strona 2 z 2 

BPWIK – 05/2018 

W załączeniu przedkładam:   

1) projekt techniczny ze wszystkimi uzgodnieniami   

2) zgodę lokalizacji przyłącza(y) w drodze, uzyskaną od właściciela lub władającego drogą  

3) zaświadczenie o przeznaczeniu terenu z Referatu Planowania Przestrzennego Gminy  

4) dwa egzemplarze wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej  

  

 W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników wniosek  nie zostanie rozpatrzony.  

  

Uwagi do złożonego wniosku: …............................................................................................................................ ..  

  

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

  

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

   

Oświadczenie:  

  

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Brwinowskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz realizacji 

założeń wniosku. 

 

 

                ☐ TAK                                ☐ NIE 

 

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 

Należy pamiętać iż w przypadku braku zgody BPWiK Sp z o.o. nie będzie wstanie podjąć działań w celu rozpatrzenia oraz realizacji założeń 

wniosku. 

        

 

 

    Sprawdzono kompletność dokumentów i                

poprawność wypełnienia wniosku:   

  

   

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

         (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)                                                (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

    

 

 Pouczenie:   

1. Po przyjęciu zawiadomienia wraz z załącznikami, ich zarejestrowaniu:   

a) inwestor w przypadku braku pisemnego sprzeciwu ze strony BPWiK może przystąpić do realizacji zgłoszonych robót 

poprzez uprawnionego Wykonawcę po upływie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia,  

b) inwestor może rozpocząć zgłoszone roboty przed upływem 30 dni po otrzymaniu pisemnej zgody BPWiK – nie   

zwalnia to jednak inwestora do dopełnienia pozostałych formalności.  

2. Wykonawca robót składa w BPWiK powiadomienie o rozpoczęciu robót na 3 dni robocze przed przyłączeniem 

nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Do powiadomienia wykonawca winien dołączyć decyzję 

zarządcy drogi zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.    

3. Na terenach objętych ochroną archeologiczną roboty ziemne można wykonywać tylko pod nadzorem archeologa.  

4. Inwestor jest zobowiązany dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza ( y ).  

5. Inwestor winien zastosować się do warunków zawartych w uzgodnieniach.  

6. Roboty winny być wykonywane zgodnie z otrzymanymi wytycznymi realizacji przyłącza.  

7. Inwestor składa zawiadomienie w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w Przedsiębiorstwie.  

  

Adnotacja:  

Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza z kompletem dokumentów zostało przyjęte w dniu  …..........................  i 

zarejestrowane pod nr BPWiK.6743. ………...............................   


