Boczki, ........…….............................
/ data /

.................………...............................
.............................………...................
/ nazwa i adres inwestora /

tel. ......................................................
„BAKUPI” Sp. z o.o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
(bez zgłoszenia – Art. 29a ustawy Prawo budowlane)
Na podstawie warunków technicznych, znak: ..........................................., z dnia ................................. inwestor
wnosi o wyrażenie zgody na wykonanie robót związanych z przyłączeniem nieruchomości zlokalizowanej
przy ul. .........................................., w miejscowości ............................................................................ (działka
o geodezyjnym numerze ewidencyjnym .........................................., zgodnie z projektem technicznym
uzgodnionym z ................................................. pismem nr ....................................... z dnia ...............................,
oraz planem sytuacyjnym znak: ..................................................... z dnia .................................. .
Oświadczam, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane, aż do zakończenia, bez przerw, przy czym
przygotowanie prób hydraulicznych i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także odbiory końcowe będą zgłoszone
z wyprzedzeniem do „BAKUPI” Sp. z o.o. w Boczki 30, 95-035 Ozorków, tel. (42) 710 22 22.
Z wykonanych robót zostaną sporządzone inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze i dostarczone
do „BAKUPI” Sp. z o.o. w Boczki 30, 95-035 Ozorków na dzień odbioru.
Rozpoczęcie robót nastąpi dnia ........................................................ .
Zakończenie robót przewiduje się do dnia ........................................................ .
Załączniki:
1) Projekt techniczny przyłącza wodociągowego (zawierający plan sytuacyjny przyłącza na kopii mapy zasadniczej) wraz
z uzgodnieniami Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu pod względem
bezkolizyjności,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
3) prawo do dysponowania pasem drogi, ulicy do celów umieszczenia przyłącza w tym pasie i na czas wykonywania
robót budowlanych w tym pasie.

...........................................................
/ czytelny podpis inwestora /

Pouczenie:
1. Zgłoszenia o którym mowa, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
3. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od terminu określonego
w zgłoszeniu.

