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ZGŁOSZENIE
o przystąpieniu do wykonania:
przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego
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Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko / Nazwa:

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

Adres: …………………….........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: …………………………………………….………………......................................................................
Nr telefonu kontaktowego godz.7.00-15.00: ……………………..…………… e-mail ..…………….…...………………………
Osoby fizyczne: PESEL …..………………………….....................
Podmioty gosp./Instytucje: NIP, REGON, KRS * ....................................................................................................................

Zgłoszenie dotyczy wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej* położonego
działka nr: ………......................... obręb ……………………...…............ miejscowość …………………….……………………
Wykonawcą robót będzie (nazwa, adres, tel.) ……................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
Termin rozpoczęcia robót

Termin zakończenia robót

przyłącze wodociągowe*

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

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

przyłącze kanalizacyjne*

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

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

Wykonawca (Inwestor) zobowiązuje się do :
1) wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego* zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodnionym przez Gminny
Zakład Komunalny w Kruśliwcu planem sytuacyjnym oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami.
2) zgłoszenia do Gminnego Zakładu Komunalnego w Kruśliwcu odbioru technicznego po ułożeniu rurociągów, przed ich
zasypaniem, celem sprawdzenia zgodności ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym planem sytuacyjnym.
Brak zgłoszenia skutkuje nie dokonaniem odbioru technicznego. Tel. 52 35-55-747
Gminny Zakład Komunalny w Kruśliwcu zachowuje prawo do zgłoszenia uwag co do terminu i zakresu zgłaszanych robót
w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12,
88-100 Inowrocław; http://www.gzkkrusliwiec.com.pl ; e-mail :gzkkrusliwiec@pro.onet.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem w/w inwestycji dotyczącej przyłączenia do sieci
i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
a) Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,
b) Organy administracji państwowej lub samorządowej.
3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie Zakładowi danych osobowych jest warunkiem zrealizowania zgłoszenia.
Podstawa prawna: art.13 Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem oraz realizacją w/w inwestycji.

Kruśliwiec , dnia ................................

*

niepotrzebne skreślić

........................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

