
 

 

Sompolno, dnia.................................................. 

............................................................................................................ 
       Nazwa Inwestora - Zleceniodawcy 

Adres ............................................................................................      

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

NIP / PESEL ....................................................................................     

Telefon ............................................................................................ 
E – MAIL (podając adres e-mail będziesz miał możliwość otrzymywania informacji  

                      o statusie złożonego wniosku ) 

                     

     ZGŁOSZENIE ZAMIARU  REALIZACJI PRZYŁĄCZENIA 

Niniejszym zgłaszam zamiar realizacji  przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

przyłącza kanalizacji deszczowej * przy ulicy...................................................................................nr............................. 

miejscowość ......................................................................................w oparciu o następujące dane:  

• uzgodnienie projektu technicznego przyłącza PUK Sp. z o.o.  nr:...................................................................................... 

• uzgodnienie ZUD przyłącza nr:  ............................................... 

 Wykonawca przyłącza  (pełna nazwa firmy i nr tel. ) ............................................................................................... 

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

 Obsługa geodezyjna (pełna nazwa firmy i nr tel.): .................................................................................................... 

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

 Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót:  .......................................................................................... 

Czy posesja posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) -  TAK/NIE* 

W jaki inny sposób odprowadzane są ścieki - ........................................................................................................... 

 „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest PUK Sp. z o.o. siedzibą w Sompolnie, 62-610 Sompolno,  ul. Piotrkowska 39. Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich 

poprawiania.” 

 

 

 

                                 Podpis Inwestora  

* zaznacz  właściwe  

 

WAŻNE  

- Inwestor  lub w imieniu inwestora Wykonawca , z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dniowym) powinien umówić się z Przedstawicielem 

Przedsiębiorstwa  na odbiór robót ulegających zakryciu  pod numerem  telefonu 63 2714241 , w Biurze Obsługi Klienta  lub za pomocą  e-mal - 

biuroobslugi@puksompolno.pl, 

- podczas odbioru robót zanikających Inwestor lub Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi Przedsiębiorstwa podpisany wniosek o zawarcie 

umowy wraz z tytułem prawnym do podłączanej  nieruchomości (wszystkie wnioski są dostępne w Biurze Obsługi Klienta, na stronie 

internetowej Przedsiębiorstwa tj. www. puksompolno.pl  lub bezpośrednio u Przedstawiciela Przedsiębiorstwa będącego na odbiorze, 

- do protokołu należy uzupełnić załączniki w postaci inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji zdjęciowej z realizacji przyłącza (miejsce 

włączenia, ułożenie przewodu, podejście do wodomierza, studnia rewizyjna itp.) 

- dostarczenie kompletu w/w dokumentów  powinno nastąpić  w terminie max. 6 miesięcy  od daty odbioru przyłącza w stanie odkrytym i jest to 

koniecznym warunkiem  do dokonania odbioru  końcowego, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy, 

- w uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu, po uzyskaniu zgody od Przedsiębiorstwa, 

- po dokonaniu odbioru Przedstawiciel Przedsiębiorstwa dokona montażu wodomierza  w dniu odbioru lub nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

odbioru końcowego, 

- utrudnianie montażu wodomierza , lub brak możliwości jego montażu z winy inwestora będzie potraktowane jako rezygnacja z dostawy wody, 

co będzie się wiązało z trwałym odcięciem przyłącza, 

- ponowne podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej będzie wymagało wszczęcia ponownej procedury przyłączenia 

do sieci. 

PUK  Sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 39 

62- 610 Sompolno 

tel. 63 2714241 

fax 63 2714165 
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