
* - niepotrzebne skreślić
** - dot. projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej

DRUK W-09 WNIOSEK 
o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego

z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz o dokonanie
odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dane wnioskodawcy: nazwa firmy reprezentującej Inwestora lub imię(ona) , nazwisko(a) Inwestora (rów) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres(y) wnioskodawcy 

……………………………………………   ……………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………..…. 
 Telefon  adres e-mail   osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy 

Informuję, że w dniu …………………………………… został złożony wniosek o zawarcie umowy 
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, który jest wymagany do wykonania włączenia do istniejącej
sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej*.

Informuję, że zamierzam od dnia ………………………………………… przystąpić do robót budowlano-montażowych 
związanych z budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej*  do nieruchomości zlokalizowanej w: 

……………………………………    ………………………………    ……………………………………………    …………………………………… 
       Gmina                                     Miejscowość        Ulica(e)  nr działki 

Dotyczy spraw rozpoczętych w stanie prawnym przed 18.09.2020r. 

Dotyczy spraw rozpoczętych w stanie prawnym po 19.09.2020r.

 
 
Po pozytywnym odbiorze przedmiotowych robót proszę o spisanie protokołu odbioru technicznego robót zanikowych 
i wykonanie połączenie projektowanego przyłącza z istniejącą siecią. 

………………………………………… 
podpis(y) wnioskodawcy    

Wymagane załączniki do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji  sanitarnej: 
− sporządzony plan sytuacyjny (zawierający m.in.: lokalizacje zasuwy wraz z podaniem jej średnicy, opis długości
poszczególnych odcinków proj. przyłącza, materiał, średnicę, spadek**, rzędne proj. studni kanalizacji sanitarnej**)
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane) zgodny z wydanymi warunkami technicznymi i/lub
projekt budowlany
− warunki techniczne znak ……………………………………………………………… z dnia ………………………………………….. 
− protokół z Narady Koordynacyjnej i/lub uzgodnienia lokalizacyjne z gestorami obcego uzbrojenia terenu,
− wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków,
− oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych (druk TT-O-01).
− oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz
należytym wykonaniu przyłącza (druk TT-O-02).
Przyłączenie do sieci będącej własnością Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. nastąpi po spełnieniu 
i pozytywnej weryfikacji przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. powyższych załączników w terminie 14 dni 
roboczych. 

Powyższe prace wykonam zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z WZC Sp. z o.o. 
 w Ustroniu, znak nr: …………………………………………………………… z dnia ……………………… wraz z: 

Wniosek należy dostarczyć w formie papierowej. Wnioski w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

Informujemy, że w przypadku wskazania adresu email zostanie tą drogą wysłane powiadomienie o pozytywnej 
weryfikacji wniosku.

DANE INWESTORA POSIADAJĄCEGO TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: 

− wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków,
− oświadczeniem geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych (druk TT-O-01). 
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