
Załącznik nr 6 do PFU 

Wzór uzgodnienia 
 

Uzgodnienie z właścicielem działki trasy oraz wstępnych danych do projektowania 

odgałęzienia kanalizacyjnego  

 

1. Imię, nazwisko, adres właściciela(-i) przyłączanej nieruchomości:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………… 

3. Adres budowy odgałęzienia: miejscowość: ………………………………………… 

ul………………………… nr ew. działki …………… obręb ………………………… 

4. Głębokość dna instalacji kanalizacyjnej przy wyjściu z budynku …………………  

5. Średnica instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynku …………….. 

6. Ilość zamieszkałych osób w budynku obecnie ………. docelowo ……… 

RYSUNEK SCHEMATYCZNY ODGAŁĘZIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… ……………………  …………………… 
     Data  Podpis osoby uzgadniającej   odpis osoby uzgadniającej 

z ramienia właściciela posesji z ramienia projektanta 

                                 nr PESEL 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisana/y  ………………………………………………………………………….. 

uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,  

że jestem właścicielem / współwłaścicielem* działki nr…………….. w obrębie…………….. 

przy ul………………………………………….w ………………………………… i wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprojektowanie odgałęzienia kanalizacyjnego na mojej posesji 

według trasy przedstawionej na załączonym planie i wykonanie robót związanych z budową 

w/w odgałęzienia do granicy w/w działki. 

Zostałam/em poinformowany, iż wszelkie zmiany uzgodnionego odgałęzienia wprowadzone 

przez właściciela posesji wymagają ponownego opracowania projektu odgałęzienia na terenie 

działki oraz w pasie drogowym na koszt właściciela posesji. 

 

……………………………………                                                      ………………… 
/Imię, nazwisko, adres składającego oświadczenie/                                                                                                      /podpis/ 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 
 



 
 

Wzór uzgodnienia 
 

Uzgodnienie z właścicielem działki trasy oraz wstępnych danych do projektowania 

odgałęzienia wodociągowego  

 

1. Imię, nazwisko, adres właściciela(-i) przyłączanej nieruchomości:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………… 

3. Adres budowy odgałęzienia: miejscowość: …………………………………………… 

ul………………………… nr ew. działki …………… obręb ………………………… 

4. Ilość zamieszkałych osób w budynku obecnie ………. docelowo ……… 

RYSUNEK SCHEMATYCZNY ODGAŁĘZIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… ……………………  …………………… 
     Data  Podpis osoby uzgadniającej   odpis osoby uzgadniającej 

z ramienia właściciela posesji z ramienia projektanta 

                                 nr PESEL 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisana/y  ………………………………………………………………………….. 

uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,  

że jestem właścicielem / współwłaścicielem* działki nr…………….. w obrębie…………….. 

przy ul………………………………………….w ………………………………… i wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprojektowanie odgałęzienia wodociągowego do mojej posesji 

według trasy przedstawionej na załączonym planie i wykonanie robót związanych z budową 

w/w odgałęzienia do granicy w/w działki. 

Zostałam/em poinformowany, iż wszelkie zmiany uzgodnionego odgałęzienia wprowadzone 

przez właściciela posesji wymagają ponownego opracowania projektu odgałęzienia sieci w 

pasie drogowym na koszt właściciela posesji. 

 

……………………………………                                                      ………………… 
/Imię, nazwisko, adres składającego oświadczenie/                                                                                                      /podpis/ 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


