
WNIOSEK  NR 5  ZGŁOSZENIE ROZPOCZECIA ROBÓT / INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROBÓT

Miejscowość, dzień, miesiąc, rok  

Dział Wodociągów i Kanalizacji

INWESTOR

Imię i Nazwisko / Nazwa: 

Ulica, nr: 

 Miejscowość, Kod pocztowy:

Telefon kontaktowy: 

PESEL/NIP: 

Telefon kontaktowy do Projektanta: 

PEŁNOMOCNIK

Imię i Nazwisko / Nazwa: 

Ulica, nr: 

Miejscowość, Kod pocztowy:

Telefon kontaktowy: 

PESEL/NIP: 

Zgłaszam rozpoczęcie prac związanych z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

(niepotrzebne skreślić) dla nieruchomości położonej przy ulicy                                                           

nr                      w                                                   Numer  Księgi wieczystej lub  numer działki

(niepotrzebne skreślić): 

Inwestor / Pełnomocnik (niepotrzebne skreślić)  oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie swoich danych osobowych 

dla wszystkich niezbędnych czynności, które mają związek z realizacją niniejszego wniosku. 

Numer pozwolenia na budowę (dotyczy budowy sieci) 

Numer zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie  

Projekt techniczny  Numer uzgodnienia                                          z dnia 

Przewidywany termin wykonania prac  

Nazwisko i imię lub nazwa wykonawcy 



Uprawnienia budowlane Numer uprawnień, pieczątka oraz podpis osoby uprawnionej 

Osoba prowadząca prace musi być członkiem Samorządu Zawodowego Inżynierów Budowlanych

PIIB i mieć opłacone składki.

Warunki płatności – proszę o wystawienie faktury VAT na:    

  inwestora        

  pełnomocnika        

 Zgodnie ze zobowiązaniem poniesienia kosztów usługi. 

                                                                                   
Załączniki: 

1.    egz. uzgodnienia projektu technicznego 

                                                                         ……………………………………………………………………. 

                                                                    podpis   Inwestora/Pełnomocnika  (niepotrzebne skreślić)        

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że: 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 

przy ul. Kilińskiego 25A; 

 Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69 adres e-mail: 

iod@wik.dzierzoniow.pl; 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, 

 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez 

upoważnione osoby, 

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym 

do momentu przedawnienia roszczeń, 

 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy  o ochronie danych osobowych; 



 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  

ograniczenia przetwarzania. 

  Oświadczenie 

     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  w celu 

realizacji niniejszego wniosku zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 

Data: …………………                                                                                   .................................................... 

podpis   Inwestora/Pełnomocnika (niepotrzebne skreślić)            
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