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        Zawonia, dnia ……………………… 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT - SIECI 
(należy złożyć na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót) 

 

Podmiot ubiegający się o przyłączenie  Wykonawca 

  (Inwestor) 

………………………………………………  …………………………………………… 
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy      Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy 

 

………………………………………………  …………………………………………… 
Adres zamieszkania/Siedziba – Ulica, nr domu/nr lok.    Adres zamieszkania/Siedziba – Ulica, nr domu/nr lok. 

 

………………………………………………  …………………………………………… 
Kod pocztowy  Miejscowość    Kod pocztowy  Miejscowość 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon   E-mail     Telefon   E-mail 

 

Zawiadamiam o rozpoczęciu robót związanych z pracami przy wykonaniu: 

   sieci wodociągowej   

   sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości ……………………………………………………………………………….…………. 

przy ul.   ............................................... położonej w dz. nr …………………, obręb ……………………. 

Data i nr wydanego uzgodnienia: ……………………………………………………………………….. 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót: ………..….…… zakończenia robót: ……...………………... 

 

………………………………………………………  …………………………………………………… 
Czytelny podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie   Podpis i pieczątka Wykonawcy 

(Inwestora) 

 

Przed rozpoczęciem robót prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 71 312 81 93 wew. 69 
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Załączniki: 

 

 Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej 

ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia 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 

 Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Gminą Zawonia  

 Profil sieci (z projektu)  

 Schematy węzłów 

 W przypadku, gdy właścicielem sieci jest osoba prywatna, zgodę właściciela istniejącej sieci na 

wpięcie projektowanej sieci (druk dostępny na stronie internetowej Gminy Zawonia). 

 

 

Oświadczenia Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej*:  

 

 Oświadczam, że w związku z budową sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej* wykonam 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych sieci. 

 Oświadczam, że po wybudowaniu sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej* dostarczę 

kompletny operat powykonawczy, w zakresie budowanych sieci. 

 Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, po której 

prowadzona będzie sieć. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującym na terenie Gminy Zawonia. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań niezbędnych do budowy sieci, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 19 września 2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 poz. 1781) 

oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym 

wniosku. 

 Oświadczam, że wpisując adres e-mail we wniosku wyrażam zgodę na przesyłanie 

korespondencji drogą elektroniczną (e-mail). 

 

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

   Czytelny podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie/Wykonawca* 

      (Inwestora) 

 

* niepotrzebne skreślić 

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  

I ZŁOŻYĆ WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO, 

informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul Trzebnicka 11, 55-106 

Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 

lit c RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie www.zawonia.pl 

w zakładce RODO 

http://www.zawonia.pl/

