
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 365/III/13 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 29.04.2013 r. 
 

Niedźwiedź, dn............................ 
Dane Zgłaszającego - Inwestora: 
.............................................. 
(imię i nazwisko lub  nazwa) 

..............................................     
(adres korespondencyjny)      

..............................................       

..............................................      Urząd Gminy Niedźwiedź 
Tel. kontaktowy: ...........................     Referat Gospodarki Komunalnej 
         34-735 Niedźwiedź 233 

 
 
 

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 

Zgodnie z pkt. 4 warunków technicznych wykonania i projektowania przyłącza wody z istniejącego już 
wodociągu gminnego znak: ………………………..…. z dnia ………………… zgłaszam przystąpienie do 
robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego do nieruchomości dz. ew. nr 
……………….…………… nr domu* ………………… położonej w …………………………………………….. 
Gmina Niedźwiedź. 
 

Oświadczam, że wykonawcą w/w robót przyłączeniowych będzie : 
…....................................................................................................................................……………….……. 
…....................................................................................................................................……………….……. 

(imię i nazwisko lub  nazwa oraz adres wykonawcy) 

Do zgłoszenia załączam : 
1. Zatwierdzoną dokumentację projektową przyłącza wodociągowego wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami – …...… egz. 
2. Kopię pozwolenia na budowę* znak : …................................…………… z dnia : ……….....................… 
3. Kopię potwierdzenia Starostwa Powiatowego w Limanowej o braku sprzeciwu do realizacji robót znak: 
…............................................... z dnia : ……...................... lub oświadczenie Inwestora o nie wniesieniu 
sprzeciwu przez właściwy organ wobec zgłoszonego zamiaru wykonania tych robót – o ile prowadzona 
była procedura zgłoszenia robót. 
4. Uprawnienia budowlane Wykonawcy w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych**. 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót: ……………………………….………………………..………..…….. 
Zakończenie robót przewiduje się do dnia: ……………………………………………………….………..……. 
 

Oświadczam, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane aż do ich zakończenia. Z wykonanych 
robót zostanie sporządzona inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i dostarczona do Urzędu Gminy 
Niedźwiedź – Referat Gospodarki Komunalnej, w terminie określonym w pkt. 19 ww. warunków 
technicznych wykonania i projektowania przyłącza wody. 

 
 

…………………………………… 
 Czytelny podpis Zgłaszającego - Inwestora 

 
 
Stanowisko Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niedźwiedź:  
Przyjęto bez uwag zgłoszenie przystąpienia do robót związanych z wykonaniem przyłącza 
wodociągowego do nieruchomości dz. ew. nr  ……………….………… nr domu* ……………… położonej 
w …………………………………….. Gmina Niedźwiedź. Termin odbioru częściowego (odbioru przyłącza 
„przed zasypaniem“) ustalono na dzień …………………. o godz. ……… 

 
 

 
Podpis pracownika ………………………………… 

 
 
 

* jeżeli dotyczy        
** oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  


