PO-1_P
Zawonia, dnia ………………………

WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU PRZYŁĄCZA

Podmiot ubiegający się o przyłączenie
(Inwestor)

Pełnomocnik

………………………………………………

……………………………………………

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy

………………………………………………

……………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziba – Ulica, nr domu/nr lok.

Adres zamieszkania/Siedziba – Ulica, nr domu/nr lok.

………………………………………………

……………………………………………

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………
Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Wnioskuję o wydanie protokołu odbioru wykonanego:


przyłącza wodociągowego



przyłącza kanalizacyjnego

do nieruchomości położonej w miejscowości ...........................................................................................
przy ul. ......................................................, dz. nr ............................ obręb ………………………………
Data i nr wydanych warunków przyłączenia: ……………………………………………………………
Data i nr uzgodnienia dokumentacji technicznej (jeżeli dotyczy): ………………………………………

.......................................................................................................................
Czytelny podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie/Pełnomocnika*
(Inwestora)

Wymagane załączniki:



Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Szkic polowy lub wypis długości potwierdzony przez uprawnionego geodetę
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Oświadczenia:





Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującym na terenie Gminy Zawonia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości
do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 19 września 2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U.2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną
w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że wpisując adres e-mail we wniosku wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji
drogą elektroniczną (e-mail).

.....................................................................................................................
Czytelny podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie/Pełnomocnika*
(Inwestora)

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
I ZŁOŻYĆ WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI

*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO,
informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul Trzebnicka 11, 55-106
Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1
lit c RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie www.zawonia.pl
w zakładce RODO
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