
1)– dane nieobowiązkowe 
2) - właściwe zakreślić [x] 

*- dane obowiązkowe 
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Inwestor 
 

……………………………………………… ………………………, dnia …………… 
imię i nazwisko /nazwa firmy Wnioskodawcy                      miejscowość 
 

……………………………………………… 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15 

56-416 Twardogóra 

adres zamieszkania – ulica nr domu/lokalu 
 

……………………………………………… 
kod pocztowy – miejscowość                                                         
 

……………………………………………… 
numer telefonu / adres e-mail 1) 

 

Wykonawca* 
 

………………………………………………  
Nazwa firmy  
 

……………………………………………… 
 Adres siedziby 

 

……………………………………………… 
numer telefonu / adres e-mail 1)  

 

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 

 

Zwracam się z wnioskiem o uzgodnienie terminu realizacji robót oraz zezwolenie 

na złączenie z siecią:2) 

 sieci  przyłącza/y 

 
 

 wodociągowej/go/ych  kanalizacji sanitarnej  kanalizacji deszczowej 

 
 

w miejscowości .......................................................... ul. ....................................................... 

nr ................., dz. nr .................................. obręb ........................................................... zgodnie 

z  wydanymi warunkami technicznymi nr  L.Dz.DW/.........................../......................., z dnia 

……………………………………………….. oraz wydanymi uzgodnieniami nr  

L.Dz.DW/................................./................................, z dnia …….……………………………... 

 

Planowany termin rozpoczęcia robót nastąpi w dn. .................................... 

Planowany termin zakończenia robót nastąpi w dniu …………………….. 
 

Odbiór dokumentu:2) 

 
wysłać pocztą 

 
 

odbiór osobisty      
                                                       

 

 

W związku z niniejszym zgłoszeniem oświadczam/zobowiązuję się: 

1. Realizować przedmiotowe zamierzenie budowlane zgodnie z treścią warunków technicznych oraz 

uzgodnionym projektem lub planem sytuacyjnym sporządzonym na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub 

mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Posiadać wszelkie niezbędne zgody/uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotowej inwestycji,                        

a w szczególności dotyczące kolizji z pozostałą infrastrukturą podziemną. 

3. Kontynuować prace z chwilą ich rozpoczęcia, aż do zakończenia bez zbędnych przerw. 

4. Doprowadzić przed zasypaniem wykopu (w stanie odkrytym) do: 

a) odbioru technicznego sieci/przyłączy – do przeprowadzenia odbioru uprawniony jest wyłącznie 

pracownik ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze; wszystkie odcinki sieci/przyłączy, ulegające częściowemu 

zakryciu (tzw. prace zanikające) należy każdorazowo zgłaszać w siedzibie ZWiK przy ul. Wrocławskiej 

15 w Twardogórze lub telefonicznie pod numerem 71-397-35-25, 
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b) w przypadku braku możliwości odbioru przyłącza na całej jego długości  w stanie odkrytym przez 

pracownika ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze, Spółka zastrzega sobie prawo do ponownego odkrycia robót 

zanikających na koszt Inwestora, 

c) pomiaru geodezyjnego powykonawczego sieci/przyłączy – doprowadzenie do czynności pomiarowych 

oraz poniesienie kosztów należy do obowiązków Inwestora; mapa z pomiarem geodezyjnym 

powykonawczym winny być opieczętowane przez uprawnionego geodetę; w przypadku gdy przedmiotem 

pomiaru geodezyjnego jest sieć, mapa winna być uwierzytelniona; mapę w formie papierowej należy 

dostarczyć do ZGK Sp. z o. o. ul. Wrocławska 15 – ZWiK, celem spisania protokołu odbioru 

technicznego. 

5. Pisemnie potwierdzić wyniki prób oraz odbiory częściowe i końcowe w protokołach. 

6. W przypadku nieobecności zezwolić na przeprowadzenie prób technicznych oraz odbioru sieci/przyłączy bez 

mojego udziału. 

7. Doprowadzić do wykonania sieci/przyłączy przez osobę/firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania tych robót. 

8. W miejscach kolizji projektowanych sieci/przyłączy z sieciami docelowymi prowadzić prace ręcznie pod 

nadzorem ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze. 

9. W przypadku realizacji prac na działkach będących pasem drogowym, w tym pobocze, jezdnie, rowy, 

poinformować zarządcę drogi. 

10. Po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, Wnioskodawca 

zobowiązuje się do zawarcia umowy z ZGK Sp. z o. o. oraz uiszczania opłat za świadczenie usług dostawy 

wody i odprowadzanie ścieków. 

 

Wymagane dokumenty (dot. budowy sieci):  

• zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku 

sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem 

• Kserokopia zawiadomienia PINB o rozpoczęciu robót budowlanych 

• Kserokopia pierwszej strony zarejestrowanego dziennika budowy 

• Oświadczenie kierownika budowy (robót) o podjęciu obowiązków 

• Kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy (robót) w zakresie sieci wod.-kan. wraz                 

z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

 

 

Złączenie z siecią zarządzaną przez ZGK Sp. z o. o. przyłącza wodociągowego, przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dokonuje wyłącznie uprawniony pracownik ZGK Sp. z o. o. 

w Twardogórze, lub podmiot wykonujący złączenie pod nadzorem pracownika ZGK Sp. z o. o. 

w Twardogórze. 

 

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

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (dalej: ZGK) w Twardogórze, ul. Wrocławska  

Wnioskodawca może kontaktować się z Administratorem listownie: na adres ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, mailowo: na 

adres sekretariat@zgk.twardogora.pl , telefonicznie: pod numerem 71 315 80 60 lub z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony 
danych iod@zgk.twardogora.pl . 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest niniejszy wniosek(art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych - RODO).  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przyłączenia do sieci lub do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby 

posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 

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


