Gizałki, dn. ………………………..

WNIOSKODAWCA
…………………………………………………….
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy

……………………………………………………
……………………………………………………
Adres

……………………………………………………
Nr telefonu, e-mail

Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizałki

WNIOSEK O ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (I/LUB)
KANALIZACYJNEGO
Zwracam się z prośbą o dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji
sanitarnej dla budynku …………………………………………………………………….
(mieszkalnego, gospodarczego, usługowego, itp.)

w miejscowości ……………………………………… przy ulicy ……………………….
numer………………….. nr działki ………………..
1. Roboty wykonano zgodnie z warunkami technicznymi znak: ………………................
z dnia …………………. oraz na podstawie projektu budowlanego
……………………………………………………………………………………………..
(dane projektanta oraz data wykonanego projektu)

2. Wykonawca przyłącza wodociągowego ……………………………………………….
………………………………………………………………………………….................
(Nazwa oraz adres firmy)

3. Data wykonania …………........
Informacja administratora danych osobowych- Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.). Informujemy,
że administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Gizałkach ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki, email:
zk-gizalki@data.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: zk-gizalki@data.pl. Dane osobowe mogą zostać przekazane do
podwykonawców Zakładu lub podmiotów współpracujących z Zakładem, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG. Dane osobowe będą
przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo ich usunięcia przez Zakład w związku z zakończeniem
świadczenia usługi, dla której zgoda była udzielona. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do realizacji wniosku. Informujemy, że
ma Pani/Pan prawo do żądania od Zakładu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz przeniesienia danych. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie Wnioskodawcy: Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z
przygotowaniem protokołu odbioru.

………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że przyłącze/a zostało/y wykonane zgodnie z warunkami technicznymi,
uzgodnionymi projektem budowlanym wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi normami, przepisami, kryteriami i standardami obowiązującymi przy
realizacji w/w robót.
Przyłącze wodociągowe:
1. Średnica przyłącza wodociągowego: PE Ø …………………………
2. Długość przyłącza wodociągowego: …………………….. mb
3. Zamontowano wodomierz
Ø …….. nr ……………….......
Przyłącze kanalizacyjne:
1. Długość przyłącza kanalizacyjnego: …………………… mb

…………………………..
Pieczęć firmowa wykonawcy

Załączniki:
1/ Mapa geodezyjna powykonawcza.
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……………………………
podpis wykonawcy

