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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

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku.
PWiK „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu realizacji i archiwizacji
niniejszego wniosku na usługę.
3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku.
Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia przez Przedsiębiorstwo niezbędnych działań związanych z zawarciem i
wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności Przedsiębiorstwa. Odbiorca usług ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania.

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

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

