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2) NR SPRAWY

1) DANE ZLECENIODAWCY (DRUKOWANYMI LITERAMI)
1a) Imię i nazwisko / pełna nazwa
1b) Adres zamieszkania / siedziba

3) Data przyjęcia zlecenia przez WOB/WZT/SAD

1c) Kod, miejscowość
1d) PESEL / NIP
1e) Kontakt telefoniczny

4a) Data wpływu zlecenia do DRZ/ZDE

5) RODZAJ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA

□ przyłącze wodociągowe

□ przyłącze kanalizacyjne

6) RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI

□ istniejący

6a)

4b) Wycena uzgodnienia przez DRZ/WZT

□ projektowany

6b) Opis obiektu budowlanego (budynek mieszkalny: jednorodzinny, dwulokalowy, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, wielorodzinny, usługowy,
handlowy, biurowy, zakład produkcyjny, obiekt użyteczności publicznej itp.– podać jaki)

7) ADRES INWESTYCJI (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Ulica………………………………………………………… Nr budynku (ew. działki)……………………………………………..
Miasto………………………………………………………. Dzielnica………………………………………………………..

8) INWESTOR (DRUKOWANYMI LITERAMI)

9) ZAŁĄCZNIKI

□ trzy egzemplarze dokumentacji technicznej
9b) □ aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypis z księgi wieczystej,

9a)

odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie
sądu itp.) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, którego wzór stanowi
załącznik I-PRO-04/03

□ warunki techniczne i dane techniczne do projektowania wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

9c)

w m. st. Warszawie S.A.
9d)*

□ protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia tras projektowanych przyłączy wodociągowych

9e)*

□ mapa do celów projektowych z naniesioną trasą przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych (oryginał mapy do wglądu

lub kanalizacyjnych
wraz z mapą do celów projektowych z naniesionymi trasami projektowanych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych
(oryginały dokumentów do wglądu oraz ich kserokopie dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji technicznej)

oraz kserokopie mapy dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji technicznej)
9f)

□ uzgodnienie z właścicielem terenu (podpis właściciela na dokumentacji technicznej lub dołączone oświadczenie o zapoznaniu
się z dokumentacją techniczną) oraz dołączone pełnomocnictwo, jeśli właściciela reprezentuje inny podmiot

9g)

□ upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zleceniodawcy (jeżeli
zleceniodawcę reprezentują osoby nie wymienione we właściwym rejestrze)

9h)

□ kserokopia uprawnień projektanta

10) Miejscowość

11) Data

12) Podpis/pieczątka zleceniodawcy

UWAGA: Usługa płatna według obowiązującego w Spółce cennika opłat za uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji
technicznej

* Odpowiednie zaznaczyć

