WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
NR ZLECENIA

.....................................

MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA

..........................................................................

I. ZLECENIODAWCA
/INWESTOR

Tel.

ADRES
PESEL/NIP
REGON

II. PEŁNOMOCNIK

Tel.

ADRES
PESEL/NIP
REGON
Wydane zostało Zapewnienie na dostawę wody i odbiór ścieków i techniczne warunki przyłączenia
dnia ......................................Nr..........................................................................
Dokumentacja techniczna przyłącza uzgodniona dnia ......................................Nr...........................................................................
Zgłaszam gotowość do wykonania przyłącza wodociągowego I/lub kanalizacyjnego oraz wnioskuję o:
(zaznacz znakiem x właściwe)
Złączenie przyłącza z siecią wodociągową / kanalizacyjną
❒
(podkreślić właściwe)
Wykonanie wykopu pod przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne
❒
(podkreślić właściwe )

❒
❒
❒
❒

Ułożenie przyłącza wodociągowego w przygotowanym wykopie i złączenie z istniejącym trójnikiem lub zasuwą
Wykonanie przecisku pod przyłącze wodociągowe o średnicy do 63 mm
Protokolarny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wraz z montażem wodomierza
(podkreślić właściwe)
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odbiór ścieków dla nieruchomości
(podkreślić właściwe)

Adres nieruchomości

Nr KW

Nr działki

Uzgodniony termin realizacji

-- wypełnia pracownik Biura Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICAERGO

Gminny ZGK TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. informuje, że:
1.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marszałka
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
2.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach.
3.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawa dostępu do ich treści i poprawiania.
4.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 20011 r..( Dz.U. z 2011 r. nr 72, poz.. 747 ze zm.)o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89,
poz. 414, z późn.zm.).
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, przy pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych dan ych,
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem - am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Trzebnica, Cennikiem Gminnego ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. Usługi podstawowe i oraz że akceptuję ich treść.
...........................................
czytelny podpis

Załączniki:

❒

Dokumentacja techniczna przyłącza (do wglądu)

❒

Kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyłączanej ( do wglądu)

❒

Kopia zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie budowy lub decyzji o pozwoleniu na
budowę przyłącza

❒

Kopia uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej lub uzgodnienia kolizji
projektowanego przyłącza z właścicielami mediów

❒

Decyzja zarządcy drogi o wyrażeniu zgody na zajęcie pasa drogowego, a w przypadku dróg
niepublicznych pisemnej zgody właściciela drogi lub terenu na wejście na jego teren, nie będący
w dyspozycji inwestora w celu wykonania przyłącza

❒

Kopia decyzji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy o ustaleniu opłaty za rzut poziomy urządzenia

❒

Mapka geodezyjna powykonawcza przyłącza do budynku

❒

Upoważnienie właściciela/ inwestora dla pełnomocnika

Osoby prawne lub instytucje powinny dołączyć ponadto:

❒

Kopia decyzji o nadaniu nr NIP

❒

Kopia dokumentu rejestracji EDG

❒

Kopia dokumentu rejestracji w KRS

❒

Kopia dokumentu o nadaniu nr REGON

Nr dokumentu

