
Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  

WARSZAWA,  15 LUTY 2021 R. 
(miejscowość i data) 

 
Wnioskodawca: 
 
JAN KOWALSKI                                                                                                  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2  
02-703 WARSZAWA 
(adres do korespondencji) 
 
609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 

 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  

W M.ST. WARSZAWIE  
UL. STARYNKIEWICZA 5 

02-015 WARSZAWA  
(nazwa i adres zakładu wodno-kanalizacyjnego)  

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA BUDOWY PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB 

KANALIZACYJNEJ 

 

 

I. DANE INWESTORA 
 
PIOTR NOWAK 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
NOWA 3/5 00-415 WARSZAWA  
(adres do korespondencji) 
 
503 463 271 
(telefon kontaktowy) 
 
P.NOWAK@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy wypełnić, jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 
 
JAN KOWALSKI  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2 02-703 WARSZAWA 
(adres do korespondencji) 
 

mailto:j.kowalski@gmail.com


609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
III. DANE WYKONAWCY  
 
P.P.H.U. BOGDAN MAKOWSKI  
(nazwa firmy)  
 
MŁODA 15, 01-001 WARSZAWA  
(adres siedziby)  
 
501 502 503 
(telefon kontaktowy) 
 
BOGDAN.MAKOWSKI@PPHU.COM.PL 
(adres mailowy) 
 
2211222233 
(NIP) 
 
IV. DANE KIEROWNIKA ROBÓT  
 
KONRAD PIOTROWSKI 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
OGK/0071/OWOS/06  
(numer uprawnień) 
 
504 503 502  
(telefon kontaktowy) 
 
KONRAD.PIOTROWSKI@VP.PL  
(adres mailowy) 
 
Powyższe dane będą służyły do kontaktowania się z Inwestorem w zakresie wydania zgody na rozpoczęcie 
inwestycji. 
 
V. DANE INWESTYCJI 
 
Zgłaszam zamiar rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości położonej w: WARSZAWIE przy ul. NOWEJ 3/5 
działka ewidencyjna nr 1297/2  obręb 0010  nr Księgi Wieczystej  WA5M/00222222/8. 
 
W przypadku wskazania w zgłoszeniu pełnego numeru Księgi Wieczystej (KW) nieruchomości nie ma 
konieczności dostarczania do Spółki kserokopii wypisu z Księgi Wieczystej.  
 
Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną ze Spółką, numer 
uzgodnienia 630/2019  
 
Inwestycja dotyczy (wybrane podkreślić):  
 

 przyłącza wodociągowego  
 
- przyłącze do celów budowy  
- przyłącze do projektowanego budynku 
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- przyłącze do istniejącego budynku  
- montaż drugiego wodomierza 
- montaż wodomierza o zwiększonej wydajności 

 

 przyłącza kanalizacyjnego  
 
- przyłącze do celów budowy budynku  
- przyłącze do projektowanego budynku  
- przyłącze do istniejącego budynku  
- przyłącze I etap 
- przyłącze sanitarne 
- przyłącze ogólnospławne 
- przyłącze deszczowe 
- inne 

 
Podać ilość: 
 

 ilość przyłączy …1… szt.  

 ilość wodomierzy …1… szt.  
 

VI. SPOSÓB ODBIORU POWIADOMIENIA O ZGODZIE LUB BRAKU ZGODY NA ROPOCZĘCIE INWESTYCJI  
 
Inwestor wskazuje, że powiadomienie o wydaniu zgody lub braku zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza 
wodociągowego lub kanalizacyjnego (wybrane podkreślić):  

 odbierze osobiście w Dziale Obsługi Klienta zlokalizowanym w budynku przy pl. Starynkiewicza 5 w 
Warszawie  

 odbierze osobiście w Dziale Obsługi Klienta zlokalizowanym w budynku przy Zaruskiego 4 w Warszawie  

 należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: J.KOWALSKI@GMAIL.COM 

 należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji: 
 
VII. ZAŁĄCZNIKI  
 
W załączeniu przekazuję kserokopie:  

 wypisu z KW  

 aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora  

 potwierdzającego nadanie kierownikowi robót uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wod.-
kan.  

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

JAN KOWALSKI 

(podpis wnioskodawcy)  
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