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Zgorzelec, dnia ……………………….

ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT nr TT/

/

(nr wydanych twp/rok)

My niżej podpisani Inwestor i Wykonawca, zgłaszamy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
w Zgorzelcu, rozpoczęcie następujących robót:
WYKONANIA SIECI

WYKONANIA PRZYŁĄCZA



wodociągowej



wodociągowego



kanalizacji sanitarnej



kanalizacji sanitarnej

do posesji nr/ nr działki …………………………, przy ul. ……………………….….…… w …………………..……….……,
według Projektu Budowlanego – uzgodnionego w dniu ………………………… z PWiK „Nysa” Sp. z o.o.
w Zgorzelcu nr …………………………
Oświadczamy, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej.
Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane aż do zakończenia prac - bez przerw, przy czym przygotowanie prób
szczelności i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także odbiór końcowy, będą zgłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem do
PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu pisemnie, składając odpowiedni wniosek. Z wykonanych robót zostaną sporządzone:
protokoły częściowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz protokół końcowy.
Data rozpoczęcia robót: ……………………………………………....
Planowana data zakończenia robót: ………………………………….
INWESTOR

WYKONAWCA

Nazwisko …………………………………………………

Nazwisko i imię (nazwa firmy), adres, nr tel.,
nr uprawnień budowlanych

Imię ………………………………………………………
Ulica ………………………………………………………
Miejscowość ………………………………………………
Tel. ………………………………………………………
……………………………………

…………………………………...

podpis

podpis, pieczątka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK „NYSA” Sp. z o.o.) informuje, że jest
administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@pwik.zgorzelec.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku,
w tym obowiązków prawnych ciążących na PWiK „NYSA” Sp. z o.o., wykonania przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK
„NYSA” Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania na adres:
iod@pwik.zgorzelec.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres
wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują
dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom
świadczącym na rzecz PWiK „NYSA” Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PWiK „NYSA” Sp. z o.o.
oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK „NYSA” Sp. z o.o. pod adresem: www.pwik.
zgorzelec.pl .

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

Zgłoszenie przyjęto
………………………………
Czytelny podpis przedstawiciela PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu
 odpowiednie zaznaczyć;

