
 

REKNICA Sp. z o.o. 
ul. Leśna 12, 
83-050 Kolbudy 
tel. 58 682 74 11 

Biuro obsługi klienta 
Składanie i odbiór dokumentów 
pon. / 8.00 - 16.00 
wt. – pt. / 7.00 – 15.00 

       

 

WNIOSEK O WYKONANIE: 

WŁACZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ / 
DOKONANIA ODBIORU PRAC W WYKOPIE 
OTWARTYM / ZAŁOŻENIA WODOMIERZA 
GŁÓWNEGO * 
 
 

 

ZLECENIODAWCA 
 

________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY* 
 

________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY* 
 

________________________________________ 
 

________________________________________
TELEFON KONTAKTOWY 

________________________________________ 
ADRES E-MAIL  

INWESTOR/WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
 

________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY* 
 

________________________________________ 
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY* 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
TELEFON KONTAKTOWY 

________________________________________ 
ADRES E-MAIL 

 

Zlecam wykonanie: 
 

 zamontowanie nawiertki na sieci wodociągowej 

 zamontowania wodomierza głównego              

 dokonanie odbioru prac w wykopie otwartym 

 dokonanie nadzoru nad samodzielnie prowadzoną wcinką 
Przyłącza dla działki nr ____________________________ w _________________________________ 
ul. ________________________________ nr_________________ 
 
Projekt przyłącza uzyskał uzgodnienie w REKNICA Sp. z o.o. dnia _________________ 
nr _________________________________________ 
 
 

Uwagi: 
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 
 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 
1. kserokopia warunków technicznych 
2. kserokopie uzgodnienia projektu 
3. kserokopie zgłoszenia robót 
4. __________________________________________________________________________________________________________ 

 

W celu komunikacji niezbędnej do przeprowadzenia sprawy proszę o przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną na podany adres e-mail. 
Należność za wykonane prace w wysokości wynikającej z Cennika opublikowanego na stronie www.reknica.pl ureguluję po otrzymaniu Faktury VAT. 
Fakturę proszę wysłać na adres e-mail. 
ZLECENIE REALIZOWANE JEST W KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO DZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI I PRODUKCJI WODY REKNICA SP. Z O.O. 
 

 

[    ]      Zapoznał/a się z klauzulą.  

[   ]       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,REKNICA” Spółka z o.o..  siedzibą ul. Leśna 12, 

83-050 Kolbudy moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, Nr działki- nr. Kw, i  adres e-mail w celu: realizacji niniejszego 

wniosku/zlecenia lub usługi Przedsiębiorstwa, w tym również po zakończeniu realizacji 

wniosku/zlecenia lub postępowania realizującego usługę. 

[    ]      Wyrażam zgodę /   [   ]       Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą 

elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym. 

Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. 

Leśna 12.  

                                                                                                                                                                       

…………………………………. 

                                                                                                                                                                                 

Czytelny podpis  

 
 

 
 
_______________________________________ 
                                                       podpis zleceniodawcy 
 

Oznaczenie REKNICA Sp. z o.o. 

Ilość załączników ____ 



  

 


