OK-02-10
Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego wraz z pierwszym
metrem od strony sieci wodociągowej

Żory, dnia .............. 20..... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z PIERWSZYM METREM

1

Uzbrojenie połączenia

do nieruchomości położonej w .......................... przy ul. .......................................... dz. nr ................ ...............

2

Przyłącze
wykonano
Data

3

Inwestor

1.Włączenie wykonano za pomocą: ......................................................................................................................
do sieci wodociągowej : ......................................................................................................................................
2. Przewód przyłącza DN/OD: ............. [mm]; długość............[m]
3. Zasuwa DN: ...................................... [mm] .......... szt.
4. Zawór odcinający DN:....................... [mm] .......... szt.
5. Wodomierz ........................................................ Nr fabr. ................................................................................
6. Nr plomb ..........................................................................................................................................................
7. Studzienka wodomierzowa ................................................................................................... [mm].
Data założenia
wodomierza

Data
uruchomienia

Nazwiska

Podpisy

Przedstawiciele

4

Komisja
w składzie

Wykonawcy

Kierownik
robót

Geodety

Inwestora
PWiK Żory
Sp. z o.o.

Załącznik do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego: protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek).
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Dodatkowe ustalenia:
........................................................................................................................................................................................................................ ..
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

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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