Milanówek, dn. ………………………..

Wniosek Wykonawcy o dokonanie technicznego odbioru końcowego w zakresie
włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Wnioskodawca (Wykonawca robót):
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………..…….………………………………..………
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..
Adres siedziby firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………………………………………………………………………………...................................................
Proszę o dokonanie technicznego odbioru końcowego dla obiektu:
[ ] przyłącze wodociągowe

[ ] sieć wodociągowa

[ ] przyłącze kanalizacyjne

[ ] sieć kanalizacyjna

Wykonanego dla Inwestora: …………………………………………………………..…………………………………………………..
Adres do korespondencji: ………………………………………….…………………………………………………..…….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………………………………………………………………………………...................................................
Adres obiektu:
dz. nr ew. ………………………………….. obręb ……………………………………
ulica …………………………………………………………………….. w Milanówku.
Nr warunków technicznych: ………………………………………………………………………………………….……………………
Nr uzgodnienia projektu: …………………………………………………………………………………………………………………..
Kierujący robotami: ……………………………………………………………………………………..…………………………………..
Nr uprawnień budowlanych: …………………………………………………………………………….…...........................................
Termin rozpoczęcia budowy: ......................................................................................................................................................
Planowany termin odbioru technicznego (włączenia do sieci): ………………………………………………………………….…
Planowany termin próby ciśnieniowej*: ……………………………………………………………………………………………
Planowany termin chlorowania i płukania*: ……………………………………………………………………………………………
Planowany termin poboru próbki wody do badań*: ….…………………………………………………………….…………………
* dotyczy wyłącznie budowy przyłączy wodociągowych
UWAGA!
Odbiór techniczny oraz próba ciśnieniowa odbywają się na otwartym wykopie. W ramach odbioru kierownik robót
zobowiązany jest do przekazania MPWiK Sp. z o.o. wszelkich atestów i deklaracji zgodności wszystkich wmontowanych
materiałów wraz z informacją „Niniejszy materiał został wbudowany w inwestycję polegającą na budowie przyłącza
wodociągowego / przykanalika sanitarnego do posesji dz. nr ew. ……… obr. …….. przy ul. ……………..…….. w Milanówku.”

____________________________
czytelny podpis Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE INWESTORA
Obiekt wykonany będzie przez: ……………………………………………………………………………, którego upoważniam do
prowadzenia w MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku wszelkich spraw związanych z realizacją i odbiorem technicznym budowanych
obiektów
Oświadczam, że wniosek o zawarcie Umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków złożę w MPWiK Sp. z o.o.
najpóźniej w dniu odbioru technicznego przyłącza.
_______________________________________
czytelny podpis Inwestora
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