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Miejscowość …………….…………data………………………..…. 

 

......................................................................     
Nazwa Zleceniodawcy 
 

 

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

………........................................................................... 

       

  

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

 

 

 
ZLECENIE ZBADANIA STANU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA 

KANALIZACYJNEGO 
 

W związku ze zgłoszeniem do zalegalizowania przyłącza kanalizacyjnego zlecam dokonanie wizji i 

zbadanie jego stanu technicznego. 

dotyczy nieruchomości położonej w …….…………………………………………………..  

przy ul. ………………………………………………………….…………….. nr………….………….... 

 

 
 

Zobowiązuję się do umożliwienia wizji na w/w posesji gdzie wykonano nielegalne przyłącze w terminie uzgodnionym ze Spółką. 

W przypadku braku kontaktu lub uniemożliwienia przeprowadzenia zbadania przyłącza ze strony Zleceniodawcy, Aquanet 

dokona odcięcia nielegalnego przyłącza. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Ogólnymi warunkami świadczenia usługi zbadania stanu technicznego ujawnionego 

przyłącza kanalizacyjnego, dołączonymi do zlecenia oraz z kosztami wykonania powyższej usługi. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        ...................................................... 
                      podpis  Zleceniodawcy  
 

AQUANET SA 

Dział Obsługi Klienta 

ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 
 

MSK, HK 
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Ogólne warunki świadczenia usługi zbadania punktu włączenia ujawnionego przyłącza 

kanalizacyjnego 

 
1. Dane Spółki: „AQUANET” S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-492, przy ul. Dolna Wilda 126, telefon 61 8359 100, 

fax 61 8359 063, adres e-mail: klient@aquanet.pl, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 

0000234819, NIP 777 00 03 274. 

2. Zleceniodawca może kontaktować się ze Spółką w sposób określony poniżej, w tym składać reklamacje, w 

szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. 

Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać: 

a) osobiście w Punktach Obsługi Klienta, 

b) pisemnie na  adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: klient@aquanet.pl, 

c) telefonicznie pod numer telefonu – 61 8359 100 lub wskazanym na fakturze. 

d) za pośrednictwem fax-u – pod numerem telefonu – 61 8359 063. 

3. Zleceniodawca dokonuje zapłaty za wykonaną  przez Spółkę usługę na rachunek bankowy Spółki określony na 

fakturze, bądź w kasach Spółki, aktualne adresy kas Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki - 

www.aquanet.pl  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z otrzymanych faktur VAT, w terminie 

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia. 

5. Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. Zleceniodawca, który składa reklamację, winien wskazać 

lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację. 

6. Zleceniodawca nie zostanie przez Aquanet obciążony kosztem przesyłek pocztowych, za wyjątkiem kosztów 

upomnienia w wysokości 6,00 złotych brutto, wysyłanego w przypadku nieuregulowania przez Zleceniodawcę 

faktury w terminie. 

7. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej 

wpływu do Spółki. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia 

odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca. 

8. Wniesienie przez Zleceniodawcę reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku terminowego regulowania 

należności. 

9. Konsument (w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)) może odstąpić od zlecenia w 

terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. 

10. Aby skorzystać z prawa o odstąpieniu, Konsument musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od 

zlecenia w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

11. Wzór formularza o odstąpieniu od zlecenia dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej 

www.aquanet.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

12. Koszt wykonania usługi, której dotyczy zlecenie określony jest w następujący sposób: 

 

lp. wyszczególnienie opłat 
Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kanalizacyjnego 1250,00 23% 1537,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquanet.pl/
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ZAŁĄCZNIK DO ZLECENIA ZBADANIA STANU TECHNICZNEGO UJAWNIONEGO  

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO (wypełnia Aquanet – pracownik SWK) 

1. Czy z w/w nieruchomości odprowadzane są ścieki: 

a) bytowe (pochodzące z gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej, zakwaterowania 
zbiorowego, np. hotele, akademiki) 

b) przemysłowe niebędące ściekami bytowymi (powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) 

2. Skąd jest pobierana woda: 

(1) Sieć Aquanet: TAK/NIE 

(2) Inny operator: TAK/NIE  

jeśli tak to czy jest wodomierz: TAK/NIE, jeśli tak to nr wodomierza…………………………………...... 

(3) Ujęcie własne: TAK/NIE. 

 jeśli tak to czy jest wodomierz: TAK/NIE, jeśli tak to nr wodomierza…....................................................... 

2. Sieć kanalizacyjna: 

a) Średnica kanału:……………………….. 

b) Materiał kanału:……………………………………….. 

c) Rodzaj połączenia: 

(1) Bezpośrednio do sieci Aquanet 

– podać rodzaj połączenia:…………………………………………………….. 

(2) Poprzez istniejące przyłącze (czy do pierwszej studni na sąsiedniej posesji czy dalej),  

inne (opisać):…………………………………………………. 

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 

a) Średnica przyłącza:…………………………………………………………………… 

b) Materiał przyłącza:……………………………………………………………………. 

c) Średnia głębokość przyłącza:…………………………………………………………. 

d) Urządzenia na działce: 

(1) Studnia: 

(a) Betonowa dn1000 

(b) PCV 

(2) Inne (opisać, np. bezpośrednio do budynku, rewizja): 

e) Granica odpowiedzialności za niezawodne działanie przyłącza………………………..…………. 

4. Czy przyłącze  kanalizacyjne  jest użytkowane?     TAK/NIE* 

Jeżeli nie, proszę podać sposób zabezpieczenia przyłącza przed użytkowaniem 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


