
1. Niepotrzebne skreślić 

Pabianice, dnia ………………….. 

 

            

 

Zgłoszenie 
gotowości włączenia do sieci 

 przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego1 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Warzywna 3 

95-200 Pabianice 

Inwestor: 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres) 

……………………………………………. 

(telefon do kontaktu w sprawie dokonania włączenia) 

 
na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późniejszymi zmianami), Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Miejskiej Pabianice 

 
zgłaszam 

budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego1. 

 

w miejscowości………………………., ul. ……………………………..gm………………… 

na działce nr ewid. …………………………………obręb…………………………………….. 

termin rozpoczęcia i zakończenia robót: ……………………………………………………… 

oraz zlecam: 

wykonanie nawiertu ø …………… na wodociągu ø …………………1 

nadzór nad włączeniem do kanału ø ………………………………….1 

 

Przyłącze wykonuje firma ………………………………………………………………………… 
                                                                                                              (nazwa firmy i adres) 

Telefon kontaktowy do wykonawcy ………………………………… 
 

Inwestor/pełnomocnik oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, będącego administratorem danych osobowych, która 

została zamieszczona na jego stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta. 

 

Wypełnia pracownik ZWIK 

Data wpływu ………………………………. 

Nr rejestrowy …………………………….. 

 

……………………………………………………… 
(osoba rejestrująca) 



1. Niepotrzebne skreślić 

Do wniosku dołączam: 

1) Plan sytuacyjny zgodny z zapisami rozdziału 6 § 15 Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – do wglądu, w celu 

potwierdzenia dokonania uzgodnienia wymaganego w pkt. 4 sekcji Pozostałe wskazówki 

i zalecenia w Warunkach przyłączenia lub dokonania w/w uzgodnienia, jeśli plan sytuacyjny 

jeszcze go nie posiada. 

2) wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie usług wraz z dokumentem potwierdzającym 

własność nieruchomości. 

 

 

………………………………………………….. 
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej) 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

2. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice mówiących że:  

 

   Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej nastąpi po: 

• zweryfikowaniu przez Przedsiębiorstwo planu sytuacyjnego przyłącza pod względem 

zgodności z wydanymi Warunkami Przyłączenia, 

• stwierdzeniu zgodności wykonania przyłącza z w/w planem sytuacyjnym, 

• przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza lub oświadczenia uprawnionego 

geodety o wykonaniu inwentaryzacji 

• podpisaniu protokołu odbioru przyłącza 

• zamontowaniu wodomierza (wodomierzy) głównego i/lub urządzenia pomiarowego 

• podpisaniu umowy na świadczenie usług  

 

  skutkować będzie odmową włączenia do sieci. 

3. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonawca przyłącza, przed 

wejściem w teren, zobowiązany jest do uzyskania zgody Zarządcy drogi na prowadzenie prac 

w pasie drogowym. 

4. W związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w Pabianicach jako administrator, informuje, iż z treścią klauzuli informacyjnej można 

zapoznać się na stronie internetowej https://zwik.pabianice.pl/klauzula-informacyjna-2/ oraz 

bezpośrednio Biurze Obsługi Klienta w siedzibie administratora.  

 

 

https://zwik.pabianice.pl/klauzula-informacyjna-2/

