
        

        

        

    

Podmiot ubiegający się o przyłączenie Wykonawca

            

            

                    

            

Zawiadamiam o rozpoczęciu robót związanych z pracami przy wykonaniu:

przyłącza wodociągowego przyłącza kanalizacyjnego

ilość [szt.] ilość [szt.]

w miejscowości przy ulicy nr

nr działki/-ek pod zabudowę:

Nr i data wydanych Warunków przyłączenia:

Przewidywany termin rozpoczęcia robót:

Miejsce lokalizacji zestawu wodomierzowego: budynek - wskazać rodzaj pomieszczenia:

studnia wodomierzowa

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRZEDSTAWICIELAMI ZUK SP. Z O.O.

POD NR TELEFONU : 693-074-342 lub 534-491-048

Czytelny podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie/Pełnomocnika

Miejscowość Data

Kod pocztowy

Imię i Nazwisko / Nazwa 

E-mailE-mail

        

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu:

Informacje formalno-prawne:

4A
ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT - PRZYŁĄCZA

(należy złożyć na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót)

Podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie Podpis i pieczątka Wykonawcy

Symbol Pełnomocnika (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

Symbol Inwestora (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

Imię i Nazwisko / Nazwa

Adres zamieszkania / Siedziba -  Ulica, nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

Pieczątka ZUK Sp. z o.o. 

Miejscowość Miejscowość

Adres zamieszkania / Siedziba -  Ulica, nr domu / mieszkania

Numer sprawy (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

  

 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Wilczycka 14 
55-093 Kiełczów 
tel. 71 398 80 36/39 
e-mail:biuro@zuk-kielczow.pl 

Bank: BS Oleśnica 
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 
Regon: 931976499 
NIP: 896 11 98 303 
www.zuk-kielczow.pl 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993 
Kapitał zakładowy: 30 916 985,00 zł 



Załączniki:

Pozytywna opinia dokumentacji technicznej wydanej przez ZUK (jeżeli została wydana),

Plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) 

zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia oraz Wytycznymi wydanymi przez ZUK Sp. z o.o. Kiełczów.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  dla nieruchomości przyłączanej (PB-5).

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w przypadku posadowienia istniejącej sieci wodociągowej,

na działce nieprzeznaczonej pod teren komunikacji drogowej, będącej własnością osób trzecich.

W przypadku, gdy właścicielem sieci jest osoba prywatna, zgodę właściciela sieci na wpięcie przyłączy wraz z informacją RODO oraz podaniem ilości

przyłączy (druk dostępny na stronie internetowej Zakładu). Konieczność dostarczenia przedmiotowego dokumentu każdorazowo określona jest 

w warunkach przyłączenia,

Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie:

Inwestor wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na dokonanie przez ZUK Sp. z o.o. następujących czynności bez jego obecności:

- przeprowadzenie prób technicznych przyłącza/y wodociągowego/ych i/lub kanalizacyjnego/ych wybudowanego/ych przez Inwestora,

- odbioru przyłącza/y wodociągowego/ych i/lub kanalizacyjnego/ych.

Inwestor oświadcza, że w związku z budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego:

- wykona i dostarczy do ZUK Sp. z o.o. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanego/ych przyłącza/y wodociągowego  i kanalizacyjnego,

- zamontuje i zniweluje skrzynkę uliczną wraz z jej obudowaniem na opasko-nawiertce i zasuwie oraz umieści tabliczki orientacyjne  – oznakowanie

opasko-nawiertki, zasuwy (litera D) – dotyczy przyłącza wodociągowego.

- zamontuje i zniweluje właz kanalizacyjny - dotyczy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością/-ami, po których prowadzone będzie przyłącze, na cele budowlane.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Długołęka.

Oświadczam, że wpisując adres mail we wniosku wyrażam zgodę na dostarczanie dokumentacji w wersji elektronicznej (e-mail).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań niezbędnych

do przyłączenia mojej nieruchomości do 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.

Inwestor przyjmuje do wiadomości, że:

przyłączenie do sieci (uruchomienie przyłącza), czyli  zarejestrowanie przyłącza wodociągowego lub/i  kanalizacyjnego w bazie ZUK Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie

świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub/i odbioru ścieków nastąpi po: spełnieniu zapisów wymienionych w Warunkach przyłączenia oraz w Wytycznych; 

pozytywnym przeprowadzeniu prób technicznych; zawarciu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków; po odbiorze stwierdzającym sprawność 

techniczną wybudowanego/-ych przyłącza/-ych; w przypadku przyłącza wodociągowego - zaplombowanie wodomierza głównego, a w przypadku przyłącza 

kanalizacyjnego - spięcie instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym.

umowa o o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków musi zostać podpisana przed odbiorem technicznym przyłącza/-y.

sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego musi zostać podpisany przez Wykonawcę, Kierownika budowy sieci oraz

Inwestora budowy/robót przyłącza,

wydanie protokołu odbioru przyłącza będzie możliwe po złożeniu Wniosku o wydanie Protokołu odbioru technicznego, po spełnieniu warunków określonych 

w Warunkach przyłączenia oraz Wytycznych będących jego integralnym załacznikiem.

w przypadku braku rozpoczęcia prac w terminie ważności wydanych Warunków przyłączenia, niniejszy druk pozostaje bez rozpatrzenia.

CZYTELNY PODPIS INWESTORA/PEŁNOMOCNIKA

Czytelny podpis Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie/Pełnomocnika

UWAGA! Zawiadomienie należy wypełnić czytelnie. Zawiadomienie nieczytelne, nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne (brak wymaganych 

załączników) nie zostanie rozpatrzone do czasu jego uzupełnienia. O brakach w zawiadomieniu ZUK Sp. z o.o. poinformuje Inwestora pisemnie lub         

e-mail.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą      w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 

14. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp.z o.o.: e-mail: iod@zuk-kielczow.           

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz.2028 z dnia 17 listopada 2020 r.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi kurierskie, pocztowe, księgowe, prawnicze, doradcze, serwisowe i IT,

b) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest również warunkiem realizacji przedmiotowego wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości opracowania warunków 

technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


