Trzebnica, dnia: ……………………………..
…………………………………….…..
Imię i nazwisko/firma

……………………………….………..
Adres-ulica

…………………………………..……
Kod miejscowość

…………………………………..……
PESEL

…………………………………..……
Nr telefonu

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TRZBNICA-ERGO SP. Z O.O.
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ /KANALIZACYJNEJ*
Zwracam się z prośbą o dokonanie odbioru technicznego sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*
wybudowanej na podstawie:
……………………………………………………………………………..…………………………….
(nr zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.)

Nazwa inwestycji: ………………………………………………………………………………………
w miejscowości………………………………………………………….………………........................
przy ulicy ……………………………numer ……………. nr działki …………………………………
1. Sieć wodociągowa/ kanalizacyjna* została wykonane wg projektu budowlanego uzgodnionego
……………………………………………………………………………………………………………
(numer uzgodnienia w GZGK TRZEBNICA-ERGO)

2. Wykonawca robót budowlano-montażowych
……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa firmy, adres, NIP)

3. Data zakończenia prac ……………………………………………………………………………

Gminny ZGK TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. informuje, że:
Administratorem zebranych danych osobowych jest Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawa dostępu do ich treści i poprawiania.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 20011 r..( Dz.U. z 2011 r. nr 72, poz.. 747 ze zm.)o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89,
poz. 414, z późn.zm.).
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, przy pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych,
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.

……………………………..
czytelny podpis

Załączniki:
1. Potwierdzenie zgłoszenia budowy lub kopia pozwolenia na budowę,
2. Dokumentacja powykonawcza, komplet
3. Mapa geodezyjna powykonawcza sieci.
*niepotrzebne skreślić

