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Przemyśl, dnia……………………………..….……. 
........................................................................... 
 
........................................................................... 
osoba zgłaszająca roboty (inwestor)  
imię i nazwisko / firma 
 
.......................................................................... 
 
.......................................................................... 
 
adres zamieszkania/siedziba 
 
.......................................................................... 
nr telefonu 
 
.......................................................................... 
e-mail 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Rokitniańska 4  
37-700 Przemyśl 
 

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych 
 
Na podstawie:  

art.29 ust.1 pkt2), art. 29a ust.2 oraz art. 30 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

art.15 ust.2 i art.19 ust.5 pkt4) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  

warunków technicznych znak NT/................/III/........./20……  z dnia………..…….…….…………………………….,     

zgłaszam zamiar budowy i  wnoszę o wyrażenie zgody na wykonanie robót związanych z: 

        przyłączeniem do sieci wodociągowej  

        przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej 

        wykonaniem węzła wodomierza głównego w  

nieruchomości położonej na działkach nr ................................................................................................................... 

………………………………. przy ………………………………………………w…………………................................... 

zgodnie z projektem uzgodnionym w PWiK sp. z o.o. w Przemyślu 

znak NT/............./II/........../20……  z dnia ……………………….. 

roboty prowadzone będą na działkach nr …………………………………………….w……………................................ 

wykonawcą przyłącza/węzła wodomierza głównego będzie:  

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

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

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

(nazwa firmy, siedziba, nr telefonu, pieczątka , podpis wykonawcy) 

termin rozpoczęcia robót ……………............................... 

Załączniki: 
        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
        pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
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        zezwolenie zarządcy drogi  w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie 

        drogowym  

        ……………………………………………………………………. 

        ……………………………………………………………………. 

 
 
Oświadczam, że: 

 pod rygorem odpowiedzialności karnej, posiadam prawo do dysponowania nieruchomościami,  
na których prowadzone będą prace budowlane związane z przyłączeniem nieruchomości  
do sieci lub wykonaniem węzła wodomierza głównego, 

 nie nastąpiły zmiany faktyczne i prawne oraz są one tożsame z okolicznościami istniejącymi w dniu 
narady koordynacyjnej, 

 posiadam aktualne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane do realizacji robót, 

 roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej 
i BHP oraz standardami stosowanymi przy realizacji robót, 

 roboty będą wykonywane bez zbędnych przerw przy maksymalnej ochronie istniejącej infrastruktury, 
przy czym przygotowanie prób hydraulicznych i dezynfekcji, roboty zanikowe, a także odbiory będą 
zgłoszone z wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 800 w dniu w którym będą miały miejsce, do Biura 
Obsługi Klienta PWiK sp. z o.o. w Przemyślu – osobiście lub telefonicznie pod numerem 16 678 53 09 
w. 67,  

 z wykonanych robót zostaną sporządzone inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  
wraz z opisem topograficznym zasuwy  i dostarczone do PWiK sp. z o.o. w Przemyślu w terminie  
do 30 dni od dnia podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu niniejszym informuje, że: 
1. administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu (ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl, 
tel. 16 678 32 59, e-mail:  sekretariat@pwik.przemysl.pl; kontakt z IOD: tel. 16 678 32 59 w. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl); 
2. celem przetwarzania podanych danych jest wykonanie zleconej usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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; DZ. U. UE. L. 2016. 119. 1) ; 
3. podane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym w celu wykonania usługi, poza tym nie zostaną przekazane 
innym osobom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
4.właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu treści podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
usunięcia, a także, że posiada prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
5.właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
6.podanie danych jest wymogiem umownym, koniecznym dla jej zawarcia i/lub wykonania usługi. Odmowa podania danych osobowych 
będzie skutkować odmową wykonania usługi; 

  7.podane dane nie są profilowane. 

 
 

 
 
 

                                                                    …………........…………………………………………… 
                                                                      podpis osoby zgłaszającej roboty (inwestora) 


