Józefów, dn. 13.03.2012r.

Jan Andrzej Nowak
/imię i nazwisko wnioskodawcy/

05-420 Józefów ul. Mokra 11
/adres zamieszkania/

tel. kontaktowy: 612-345-678

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
ul. Drogowców 20
05-420 Józefów
OŚWIADCZENIE
o przystąpieniu do wykonania przyłącza wodociągowego*) i kanalizacyjnego*)
Zawiadamiam, że przystępuję do wykonania przyłącza wodociągowego*) i kanalizacyjnego*) do nieruchomości
w Józefowie

przy ulicy

dnia 29.02.201

Mokrej

nr

12

/ dz. nr

12/3

obr.

45

/, zgodnie z Wnioskiem złożonym

2 r.

Na podstawie otrzymanego ode mnie zlecenia przyłącze(-a), wg projektu otrzymanego z Urzędu Miasta Józefów*)
uzgodnionego przez Hydrosfera Józefów sp. z o.o *) dnia ........................................................... , wykonywać będzie
Zakład Instalacyjny MUFKA
05-420Józefów, ul Cała 22
NIP 123-123-12-12 Regon012345678
(pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

którego upoważniam do prowadzenia w Hydrosfera Józefów sp. z o.o. wszelkich spraw związanych z realizacją
i odbiorem technicznym przyłącza(-y).
Do

kierowania

realizacją

przyłącza(-y)

został

upoważniony

posiadający(-a) wymagane uprawnienia budowlane nr
z dnia 30.grudnia

Pan(-i)

St. - 999/85

Jan
(w

Woda
załączeniu)

1985r. wydane przez Wydział Architektury Urzędu m. st. Warszawy.

W przypadku zmiany wykonawcy lub kierownika robót zobowiązujemy się do natychmiastowego
powiadomienia Hydrosfera Józefów sp. z o.o.
Przyłącze zostanie wykonane i zgłoszone do odbioru końcowego w ciągu 60 dni od daty wystawienia
Dziennika Robót, tj. w okresie ważności Dziennika.
Ja niżej podpisany (Zgłaszający) na podstawie Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane wnioskuje o podpisanie umowy**) na dostawę wody*) i odprowadzanie
ścieków*)
Załącznik: kopia Uprawnień budowlanych kierującego robotami

..........................................................
Podpis Zgłaszającego

………………………….
Podpis z pieczątką imienną Wykonawcy

...................................................
….Podpis uprawnionego kierownika robót

_________________________________________________

*) niepotrzebne skreślić
**) Korzystanie z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez podpisania umowy z Hydrosferą
Józefów Sp z o.o. podlegać będzie przepisom karnym i sankcjom określonym w Rozdziale 6 Art. 28
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 01.72.747) oraz
w obowiązującym w Józefowie Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.

