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Pieczątka daty wpływu do ZWiK Sp z o.o.:

Łódź, dnia: ...................................
Numer wniosku(TPR/ l.dz./ rok)

TPR/................/20…...r

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi. W sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zwik.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wykonania niniejszego wniosku.. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
wniosku, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe będą
udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz, na
podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji zlecenia. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy
r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zlecenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu wniosku przez Administratora, w celu podjęcia
wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją wniosku oraz do celów statystycznych.

WNIOSEK O DOKONANIE PODŁĄCZENIA I KONTROLI INWESTYCJI
przyłącza wodociągowego* i kanalizacyjnego* (* właściwe podkreślić )

A. DANE INWESTYCJI
Inwestor (nazwisko, imię/ nazwa firmy)

Adres korespondencyjny (ulica – nr – miejscowość-kod pocztowy)

NIP/PESEL

(Kontakt telefoniczny):

Adres budowy (ulica – nr dz.– miejscowość)

Wykonawca (nazwisko, imię / nazwa firmy)

(Kontakt telefoniczny):

Kontakt telefoniczny:
ZWiK Sp. z o.o. - Dział TPR
(0-42) 677 82 78, 677-82-79
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B. ZAKRES WNIOSKU
Charakterystyka czynności (zaznaczyć właściwy kwadrat)




Kontrola robót wodociągowych, kanalizacyjnych* w otwartym wykopie
Wykonanie, w ramach budowy przyłącza, włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie
z dokumentacją z materiałów własnych ZWiK Sp.z o.o.
Wykonanie, w ramach budowy przyłącza, włączenia do miejskiej sieci wodociągowej zgodnie
z dokumentacją z materiałów własnych ZWiK Sp.z o.o.

W ZWiK Sp. z o.o. obowiązuje opłata włączeniowa zgodnie z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Dla odbioru przyłącza przewiduje się 1 wizytę inspektora na budowie. W przypadku, gdy przyłącze
wykonane będzie nienależycie i dokonanie odbioru nie będzie możliwe Inwestor ponosi koszty każdej
dodatkowej wizyty inspektora ZWiK na budowie (zgodnie z cennikiem zakładowym).
Inwestor zobowiązany jest do przygotowania miejsca włączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Brygada ZWiK. odstąpi od wykonania włączenia, gdy wykop będzie nienależycie przygotowany. Inwestor
ponosi koszty każdego nieuzasadnionego dojazdu brygad ZWiK na budowę (zgodnie z cennikiem
zakładowym).
Wniosek traci ważność, jeżeli Wnioskodawca w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku nie zgłosi
do ZWiK Sp. z o.o. rozpoczęcia czynności kontrolno-odbiorowych na budowie.
....................................................................
( podpis, pieczęć Inwestora )
Do wniosku dołączam:
(zaznaczyć właściwy kwadrat)





brak sprzeciwu właściwego organu/ pozwolenie na budowę,
wniosek odbiorcy usług o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego
inne:...............................................................................................................................................

C. OŚWIADCZENIE INWESTORA
Oświadczam, że upoważniam do reprezentowania mnie przed ZWiK Sp. z o.o. w sprawach związanych z realizacją
przyłącza, podpisywania dokumentów odbiorowych i potwierdzania czynności wykonanych przez pracowników
ZWiK Sp. z o.o. na terenie budowy:

.......................................................................................................................................................................................
( nazwisko, imię, funkcja)

……......................................
( data, czytelny podpis Inwestora)

