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„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. BOK: 59 84-18-353 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk Strona internetowa: www.wodociagi.slupsk.pl  
NIP: 839-000-55-92 e-mail: bok@wodociagi.slupsk.pl 

   
 

 

Nr wniosku:                       Data: ………………………………… 
 

Wnioskodawca:  
Nazwisko/nazwa  
 

Imię/cd. nazwy firmy  
 

Adres zamieszkania/siedziba: 
Miejscowość  
 

Kod  Poczta 

Ulica Nr posesji  
 

Nr lokalu  

NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe) 

 
Dane kontaktowe: 
Telefon  e-mail  

 
 

Zlecenie odbioru przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej   
 

 

 

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji 

sanitarnej oraz zlecam wykonanie czynności odbiorów technicznych przyłączy do nieruchomości  
  

nr działki ………………………………  przy ul. ……………………………………………………………………………………. 
 

w ………………………………………………….            
 
 

Oświadczam, że : 

 Posiadam dokumentację projektową uzgodnioną w przedsiębiorstwie „Wodociągi Słupsk”  

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku  nr uzgodnienia …………………..…………… 

z dnia ………………….,  

 Posiadam tytuł prawny do nieruchomości lub zlecenie inwestora na wykonanie przyłączy, 

 Zlecę wykonanie przyłączenia wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia budowlane 

określone w odrębnych przepisach. 

 
Zobowiązuje się : 

 Umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o. sprawowanie 

nadzoru technicznego w czasie budowy a w szczególności zgłosić do odbioru :  

- ułożenie rur w stanie odkrytym 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

- wykonanie studni wodomierzowej  

- wykonanie zabudowy podejścia wodomierzowego 

- zakończenie prac przyłączeniowych, w tym montaż skrzynek do zasuw oraz ich oznakowanie 

- wykonanie próby szczelności przyłączy 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/
mailto:bok@wodociagi.slupsk.pl
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 Zlecić wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazać do 

przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. 

 Wykonać płukanie przyłącza i zlecić badanie jakości wody. Wyniki badania wody przekazać do 

przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. 

 

Zobowiązuje się do zapłaty należności na podstawie wystawionej faktury wyliczonej zgodnie  ze 

stawką obowiązująca na dzień wystawienia protokółu odbioru końcowego robót. 

Po odbiorze końcowym przyłącza wystąpię z wnioskiem do przedsiębiorstwa o zawarcie 

umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.  

 
 
 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszej umowy, że: 
1. Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,  

ul. E. Orzeszkowej 1. 
2. Dane osobowe podaję dobrowolnie w celu realizacji niniejszego wniosku. 
3. Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych 

 w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 
1182 
 z późniejszymi zmianami). 

4. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie danych i ich poprawiania. 
 
 
 
         
 
 

....................................................... 
      Czytelny podpis wnioskodawcy 

 


