
Załącznik nr 30a do I - 4.2.3                                                     

                                                                               
                                                 

                                                                                                     Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 
        25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 

        tel. 041-365-31-00, fax 041-345-52-20                           

...................................................................   
Imię i nazwisko / Nazwa Firmy –/Wykonawcy 

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

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

……………………………………………………… 
tel.  kontaktowy 

 

Zgłoszenie  przystąpienia do robót związanych z wykonaniem: 

a) przyłącza  wodociągowego  

b) przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  

c) inne …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

do działki/nieruchomości* Nr …………............................................................…….przy ul. …………………....…………….. w ……………………… 

 Gmina ………………………………………….  wg Dokumentacji Technicznej uzgodnionej w „Wodociągach Kieleckich“ Sp. z o. o.   w Kielcach   nr  

TT…. -U/……………….….../…………..…........./……….………..   z dnia ................................ 

INWESTOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                 (Imię i Nazwisko, adres, nr telefonu, NIP/PESEL) 
Oświadczam, że posiadam aktualne : 

 uprawnienia budowlane / mistrzowskie*  Nr ewid ………………………………………………………………. z dnia ……………………….… 

 przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictawa / Cechu*  w …………………..…………………………………………………. nr 

ewid. ………………………………………………………………………………… ważne do dnia ………………….………………………… 

Jednocześnie przyjmuję na siebie obowiązek zlecenia do „Wodociągów Kieleckich „ Sp. z o.o. wykonania punktu włączenia  do 

istniejącej sieci wodociągowej.                               

Oświadczam pod odpowiedzialnościa karną, że posiadam aktualne wymagane zgody, opinie, decyzje i uzgodnienia 

niezbędne do  wykonania w/w robót.  
 

Oświadczam, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Posiadam ważną pracowniczą książeczkę 

zdrowia**. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane, aż do ich zakończenia, a wykonane przyłacza wod-kan  przed zasypaniem będą  zgłoszone  

 z  wyprzedzeniem  co  najmniej  1  dniowym do Spółki Wodociągi Kieleckie – Biuro Obsługi Klienta (tel. 41 365 31 05 (06)) lub Dział Odbiorów do godz. 9.30 (tel. 

41 365 31 62). Z wykonanych robót Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zleca wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa + szkic), którą 

należy dostarczyć do „Wodociągów Kieleckich“ Sp. z o.o. w dniu sporządzenia protokołu kończącego inwestycję. 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót……………………………….. 
Zakończenie robót przewiduje się do dnia…………………………….. 
 
Oświadczam, że w dniu przeglądu technicznego dokonywanego przez Spółkę Wodociągi Kieleckie przedłożę szkic powykonawczy przyłączy wod-kan.
  

 

Kielce, dnia. ……………………                                    
    Pieczątka / Czytelny podpis Wykonawcy 

Stanowisko „Wodociągów Kieleckich“ Sp. z o.o.: 
Zgłoszenie Nr…………. / 201……….* 

Włączenie do sieci, termin przeglądu i montaż wodomierza ustalono na dzień ……………………….............. godz........................................ 

        

Proszę o potwierdzenie telefoniczne terminu 
 

* niepotrzebne skreślić                                                                             Podpis pracownika KMB                                                                                                                                                                     
**dla celów sanitarno-epidemiologicznych                                                                                                     

 TIN - Z 

   

  

„Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. 

Data wpływu : …………………………201…r. 

Symbol sprawy: ………………………………. 


