ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061
DEKLARACJA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Ja/my niżej podpisany/ni, w związku z uzyskaną informacją o możliwej budowie sieci
wodociągowej w ulicach bocznych do Zadwornej, bocznych do Adamki, Siteńskiej,
Grzybowej, bocznej do Zahajkowskiej, Zahajkowskiej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
bocznych do Zadwornej, bocznych do Adamki, Siteńskiej, Grzybowej, bocznej do
Zahajkowskiej, Zahajkowskiej Kościuszki, Kolejowej przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim deklaruję/my, że po wybudowaniu:
- sieci wodociągowej
- sieci kanalizacyjnej
dokonam/my przyłączenia do tej/tych sieci budynku/ów o nr …. położonego/nych na
działce/kach nr………………….. przy ulicy …………………, nr……………………
(dokonam/my przyłączenia działki nr………………….. przy ulicy ……………………, nr
………………………….)1. Jednocześnie, akceptuję/my zasady realizacji przyłączeń do sieci
kanalizacji sanitarnej zawarte w załączniku do niniejszej deklaracji.
Dane składającego/składających deklarację
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….....
Adres zameldowania ( korespondencyjny )…………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………..
Międzyrzec Podlaski, dnia………………….

(podpis/y właściciela/li prawnych
nieruchomości wymienionej w deklaracji)
Inwestycja realizowana w związku z podpisaniem umowy nr POIS.02.03.00-00-0151/16-00 o dofinansowanie
projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
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Wypełnić właściwe w zależności od tego czy działka jest zabudowana budynkiem lub nie jest zabudowana

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061
ZASADY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ REALIZACJI PRZYŁĄCZEŃ W RAMACH PROJEKTU
„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ
W AGLOMERACJI MIĘDZYRZEC PODLASKI”

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane położone w ulicach:
- dla budowy sieci wodociągowej: Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Grzybowej,
Zahajkowskiej,
- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej: Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Grzybowej,
Zahajkowskiej, Kościuszki, Kolejowej
będą przyłączane do sieci na następujących warunkach:
1. Koszty związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych (od granicy nieruchomości)
i kanalizacyjnych (od pierwszej studzienki/lub granicy nieruchomości) ponosi osoba
zainteresowana przyłączeniem do sieci (właściciel prawny lub użytkownik). Na koszt
wykonania przyłącza składa się: mapa do celów projektowych, projekt budowlany wraz
z wszystkimi wymaganymi odrębnymi przepisami uzgodnieniami, wybudowanie
przyłącza.
2. Nieruchomości, których właściciele nie zadeklarują przyłączenia jej do sieci nie będą
mieli zaprojektowanego i wykonanego odcinka sieci do granicy nieruchomości (dla
sieci wodociągowej)/ odcinka sieci do granicy nieruchomości wraz ze studzienką (dla
sieci kanalizacyjnej).
3. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej będzie
możliwe po odebraniu i dopuszczeniu do eksploatacji określonego odcinka sieci.
4. Po wybudowaniu przyłącza sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej Właściciel
nieruchomości zawiera umowę z PUK sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski na dostawę wody
i/lub odprowadzanie ścieków.

