
Poznań, dnia..........................................
............................................................................................................

   Nazwa Inwestora – Zleceniodawcy

Adres .............................................................................................

.............................................................................................

Telefon .............................................................................................

NIP / PESEL ....................................................................................

E – MAIL (podając adres e-mail będziesz miał możliwość otrzymywania informacji 
o statusie złożonego wniosku lub sprawdzenia go na stronie www.formularze.aquanet.pl)

Proszę o wyrażenie zgody na przyłączenie do sieci wodociągowej (z montażem wodomierza DN................), 

kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej do posesji  przy ul............................................................................. nr......................... 

w....................................................................... . w oparciu o:

– uzgodnienie projektu w AQUANET SA nr :........................................................................

– uzgodnienie z ZUD-em nr : ....................................................................

Wykonawcą przyłącza będzie (pełna nazwa firmy i nr telefonu): 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Inwentaryzację powykonawczą wykona (pełna nazwa firmy i nr telefonu):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...............

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)  
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu prz  ul. Dolna Wilda  
126. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo  
dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.”

.....................................................................................

Podpis i Pieczątka Inwestora

Uwaga:
1. Jeśli  w  ciągu  12  dni  od  daty  wpływu wniosku  do Aquanet  SA  nie  zostaną  do  niego  wniesione  uwagi  to  
wykonawca robót może przystąpić do realizacji przyłączy.
2. O terminie realizacji przyłączy Wykonawca robót powiadomi pisemnie z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem:

• Wydział  Eksploatacji  Sieci  Wodociągowej:  ul.  Przepadek  2,  61-711  Poznań  -  w  przypadku  realizowania  
przyłącza wodociągowego;

• Wydział  Eksploatacji  Sieci  Kanalizacyjnej:  ul.  Garbary  120,  61-757  Poznań -  w przypadku realizowania 
przyłącza kanalizacyjnego;

3. Wykonawca lub Inwestor z 5 dniowym wyprzedzeniem winni zgłosić przyłącze do odbioru w stanie odkrytym do 
jednego z inspektorów dzwoniąc pod numer:  061 8359105 lub 061 8359249 lub 061 8359269 lub 061 8359282 lub 
061 8359287 lub 061 8359209.
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4. Załącznikiem do protokołu  odbioru jest:  geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza,  protokół  z zagęszczenia 
gruntu  w pasach drogowych (pobocza,  chodniki,  jezdnie)  z laboratorium drogowego,  a w przypadku lokalizacji 
przyłącza pod nawierzchnią ulepszoną – protokół odbioru nawierzchni po prowadzonych robotach.


