
 

 

 
 

 

MPGK Sp. z o. o. 

ul. Wolności 26 

73-200 Choszczno 

tel. cent. (95) 765-23-75 

 

Biuro Obsługi Klienta 

tel. (95) 765-20-66 
 

A. DANE INWESTYCJI  

Inwestor (nazwisko, imię/nazwa firmy, nazwa urzędu) 

 

NIP/KRS (dla firm): 

Adres korespondencyjny (ulica-nr domu-miejscowość-kod pocztowy) 

 

Nr telefonu: 

Tytuł prawny Inwestora do kontrolowanej inwestycji (właściwe zaznaczyć) 

                         
Adres budowy (obręb – ulica – nr dział) 

 

Wykonawca (nazwisko, imię/nazwa firmy) 

 

Nr telefonu: 

Kontrolę sieci/przyłącza
*
 należy zgłosić przed jej zasypaniem. 

Uruchomienie wykonanej sieci/przyłącza* nastąpi po odbiorze końcowym                              

i podpisaniu umowy na świadczenie usługi na dostawę wody i odbiór ścieków. 

Kontakt: 
95 765 2375 

lub 665 422 936 

B. DANE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ  

Warunki techniczne  

                                                                     .........................................../.............../.............../..................... 
                                                                                     numer                             dzień            miesiąc             rok 

Uzgodnienie projektu technicznego 

                                                                     .........................................../.............../.............../.....................  
                                                                                     numer                             dzień            miesiąc             rok 

Do zlecenia dołączam:                    1)................................................................................................................................................... 

                                                          2) …............................................................................................................................ ........................................ 

                                                                  3)................................................................................................................................................... 

Proponowany termin rozpoczęcia robót 

                                                                    /.............../.............../..................... 
                                                                         dzień            miesiąc             rok 

C. CHARAKTERYSTYKA ZLECENIA (właściwe zaznaczyć) 

 

               
 

 
Zobowiązuje się do przygotowania miejsca włączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi spółki w terminie 

ustalonym telefonicznie. 

 

 

 ............................................................ 
                                                                                                                                       (podpis, pieczęć osoby upoważnionej) 
 

UWAGA: 
Uruchomienie przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nastąpi po podpisaniu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. 

Wykonane, a nie uruchomione przyłącze wodociągowe w ciągu miesiąca od zakończenia odbioru wymaga ponownego zgłoszenia do odbioru             
i wykonania ponownych badań bakteriologicznych. 

POUCZENIE: 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                      
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych lub wprowadza ścieki do 

urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 26, 

73-200 Choszczno moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku. 
 

ZLECENIE ODBIORU 
sieci 

przyłącza 

wodociągowego 

kanalizacyjnego 

ORAZ WŁĄCZENIA DO SIECI 

 
1. Właściciel 

 
2. Dzierżawca 

 
3. Inny podać jaki............................................. 

 
Kontrola robót wodociągowych i kanalizacyjnych w otwartym wykopie 

Przyłączenie instalacji wewnętrznej do studzienki kanalizacyjnej na nieruchomości 
 

 
Wykonanie czynności włączenia z materiałów własnych MPGK Sp. z o .o. zgodnie z dokumentacją  

 
Wykonanie czynności włączenia (z materiałów inwestora) 

 
 

 
 



 

  ............................................................ 
                                                                                                                                                   (data, podpis zleceniodawcy) 

Wniosek sprawdził i przyjął:                                                                                        Numer sprawy                  

 

 

..................................................                                                                                .....................................            
                    (pieczęć i podpis, data przyjęcia)                                                                                                                                                                                           

*niepotrzebne skreślić  


