
 

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 

       

 

ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT  
I GOTOWOŚCI ODBIORU SIECI/ PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ* 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 

WNIOSKODAWCA/ PEŁNOMOCNIK  
 

________________________________________ 
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 

 

UWAGA 
Wszystkie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonuje uprawniony wykonawca pod 
nadzorem Reknica Sp. z o.o. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu włączenia (tel.: 602 717 723) 

 

Zgłaszam rozpoczęcie robót polegających na budowie sieci/przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej* 

zlokalizowanego/zlokalizowanych* w miejscowości …………………..……………………………………………………………………. 

przy ul. …………………………………………………………….. na dz. nr: ……………………………………………………………………………… 

Termin rozpoczęcia robót 

Sieci/przyłącze wodociągowe* ………………………..………………. 

Sieci/przyłącze kanalizacyjne*  ………………………………………… 

Warunki techniczne z dnia ……………………............................. 

Dokumentacja techniczna z dnia ……………………………………… 

 

 

 

 

nr 

nr 

Termin zakończenia robót 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

* - niepotrzebne skreślić 
 

 
 

Inwestor lub uprawniony wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Wykonania przyłącza wodociągowego i  kanalizacji sanitarnej* zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodnioną przez 

Reknica Sp. z o.o. dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami 
2) Zgłoszenia zakończenia robót (przed zasypaniem wykopu) w formie pisemnej, telefonicznej pod nr: 602 717 723 lub 

mailowo: sekretariat@reknica.pl 
 

 

[    ]      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  

KLAUZULA 
Każdorazowa zmiana terminu rozpoczęcia robót wymaga uprzedniego zgłoszenia  w formie pisemnej, telefonicznej pod 
nr: 602 717 723 lub mailowo: sekretariat@reknica.pl. W przypadku niepoinformowania o zmianie terminu na 24 godziny 
przed planowanym rozpoczęciem robót, zostanie naliczona opłata za wyjazd interwencyjny w wysokości 300 zł netto. 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          Zapoznałem/łam się:     Data i podpis zleceniodawcy 

   
 
______________________________________ 
                                                       podpis wnioskodawcy  
 

Oznaczenie REKNICA Sp. z o.o. 

mailto:sekretariat@reknica.pl
mailto:sekretariat@reknica.pl

