1/2

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

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

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

DANE WNIOSKODAWCY (Inwestora)

AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
NIP 777 00 03 274

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

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

E – MAIL

WNIOSEK
O wydanie opinii stanu technicznego nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej, na podstawie wykonanej inspekcji
CCTV.
 Lokalizacja przedmiotowej sieci:


ulica/ nr działki/-ek*……………………………………………………...................................,



miejscowość……………………………………………………………......................,



gmina ……………………………………………………............................... .

 Nr zgody Aquanet SA na wykonanie sieci (jeżeli dotyczy):…………………...………………………………... .
 Parametry przedmiotowej sieci:
Średnica kanału (jeżeli dotyczy) DN…………………….…………..…….., materiał…………………..……...………… .
Średnica przyłącza (jeżeli dotyczy) DN………………………………….…., materiał…………………………...……… .
Długość sieci…………..………………………………m.
 Odbiór opinii: osobiście

,

listownie

*

 Nazwa firmy dokonującej inspekcji CCTV: ……………………………………………………….. .
* zaznaczyć właściwe
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Oświadczam, że:
-

inspekcja CCTV została przeprowadzona zgodnie z „Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV” (zał. do
zgody na wykonanie sieci);

-

wykonana inspekcja CCTV jest zgodna ze stanem faktycznym przedmiotowej sieci;

-

przekazane dane z inspekcji CCTV tj. filmy, opisy, wykresy inklinacji spadków zostały wykonane
w miejscu lokalizacji przedmiotowej sieci;

-

nie wprowadzono zmian i modyfikacji mających na celu zafałszowanie zgodności filmów ze stanem
faktycznym, długości sieci, opisów, wykresów.

pieczątka Wnioskodawcy (Inwestora)

data i podpis Wnioskodawcy (Inwestora)**

Jestem świadomy/-a, że złożenie błędnego lub fałszywego oświadczenia może:
-

skutkować poniesieniem przez Aquanet SA szkody, do naprawienia której mogę zostać następczo
zobowiązany/-a;

-

zostać uznane za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej polegającej na wprowadzeniu w błąd innej
osoby i doprowadzeniu jej do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, tj. stanowić czyn
wypełniający znamiona przestępstwa z art. 286 §1 k.k.;

-

skutkować koniecznością poniesienia kosztów związanych z: ponownym monitoringiem CCTV, czyszczeniem
sieci, wykonaniem ekspertyzy, dokonania naprawy, zajęcia pasa drogowego oraz wszelkich innych kosztów
poniesionych przez Aquanet SA.

Załączniki:
1. nośnik/-i elektroniczny/-e z nagraną inspekcją CCTV, sztuk ………..;
2. mapa/szkic* przedstawiający zakres przedmiotowej sieci.

data i podpis Wnioskodawcy (Inwestora)**
* zaznaczyć właściwe
** pole obowiązkowe

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań. Szczegóły
dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść spełniająca obowiązek informacyjny dostępne są na stronie
internetowej www.aquanet.pl w zakładce "O firmie".
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