OK-02-09
Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego
wraz z pierwszym metrem od strony sieci wodociągowej
Dane inwestora:

Żory, dnia ...........................

................................
(imię i nazwisko)

................................
(adres zamieszkania)

................................
................................
(nr telefonu)

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
Ul. Wodociągowa 10
44-240 Żory

Zgłoszenie
Zgłaszam gotowość rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego
wraz z pierwszym metrem przyłącza od strony sieci wodociągowej do nieruchomości położonej w ...........................
przy ul. ........................... dz. nr ....................
Proponowany termin rozpoczęcia: ..........................
Wykonawca przyłącza:

.................................
(imię i nazwisko/nazwa)

.................................
(adres zamieszkania/siedziba)

.................................
.................................
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Proponowany termin odbioru: ..........................
Niniejsze zgłoszenie stanowi jednocześnie wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie
ścieków.
Do zgłoszenia załączam:
1. Uzgodnioną z PWiK Żory Sp. z o. o. dokumentację projektową przyłącza wodociągowego.
2. Kopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. stwierdzające przygotowanie merytoryczne
i praktyczne w zakresie wykonywania połączeń rurociągów z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania
doczołowego i elektrooporowego (na budowie wymagany dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
zgrzewacza).
3. Kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kierownika robót sprawującego nadzór nad
budową przyłącza wody (na budowie wymagany dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
kierownika robót).
4. Kopię aktualnego zaświadczenia o członkostwie w PIIB kierownika robót sprawującego nadzór nad budową
przyłącza wody.
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5. Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie wydany dla wszystkich kształtek oraz rur
użytych do wykonania przyłącza wody.
6. Ocenę higieniczną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. wydaną dla wszystkich kształtek oraz rur
użytych do wykonania przyłącza wody.
7. Krajową ocenę techniczną wydaną dla wszystkich kształtek oraz rur użytych do wykonania przyłącza wody.

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory informuje, że jest administratorem
Państwa danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/zleceniem.
PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pwik.zory.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o.. w zakresie i celu:

niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,

wykonania przez PWiK Żory Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,

zawarcia i wykonania umowy , a także podjęcia
przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
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, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań związanych
z przedmiotem wniosku.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem:
www.pwikzory.com.pl/klauzula/
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