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ZGŁOSZENIE - rozpoczęcia robót i gotowości do odbioru
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej*

Data ................................

Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa firmy* ...............................................................................................................................
Adres do korespondencji: ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy/adres e-mail ...............................................................................................................................
Zgłoszenie

dotyczy

wykonania

sieci

wodociągowej

i

kanalizacji

sanitarnej*

lokalizowanej

w miejscowości .……........................................................ przy ul. .......................................................................
na dz. nr ...............................................................................................................................................................
Wykonawcą robót pod nadzorem „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. będzie wykonawca posiadający
stosowny sprzęt i uprawnienia prawem wymagane:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa, adres, tel.)

UWAGA!
Wszystkie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonuje uprawniony
wykonawca pod nadzorem „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu
terminu włączenia (telefon kontaktowy: 12-281-50-54, wew. 102).
Termin rozpoczęcia robót

Termin zakończenia robót

sieć wodociągowa*.......................................................

………………………………………….………………

sieć kanalizacyjna* .......................................................

……………………………………………………........

warunki techniczne z dnia ……………………….…….….. nr …………….………..………………………...………
dokumentacja techniczna z dnia ………..………………... nr ……………………………………………......………
Inwestor lub uprawniony wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej* zgodnie z warunkami technicznymi,
uzgodnioną przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. dokumentacją projektową oraz obowiązującymi
przepisami budowlanymi i Polskimi Normami.
2) zgłoszenia zakończenia robót (przed zasypaniem wykopu) w formie pisemnej, telefonicznej pod
nr telefonu: 12-281-50-54 wew. 102 lub mailowo: siec@wodociagi-niepolomice.pl
„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. zachowują prawo do zgłoszenia uwag co do terminu
i zakresu zgłaszanych robót w ciągu 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.
Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od daty zarejestrowania wniosku, oznacza wyrażenie zgody na
wykonanie prac.
* - niepotrzebne skreślić

- 2/2 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych w przedmiotowym wniosku danych osobowych, zgodnie z treścią
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Droga
Królewska 27, w Niepołomicach. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl.
Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków Spółki wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Niepołomice” przyjęty uchwałą Rady Gminy w Niepołomicach nr XXIX/408/17 z dnia 30 marca 2017 r.
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Panią/Pana odbiorcom; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie, w szczególności: obsłudze prawnej, informatycznej, świadczącej usługi
doradcze, producentom oprogramowania. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przetwarzane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikających z przepisów prawa lub inne ważne względy
interesu publicznego. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie
danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia usług.

….……………………………………………………
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

