Rosówek, dnia …………………………

Inwestor:

.........................................................
imię, nazwisko właściciela lub
oznaczenie podmiotu gospodarczego

.........................................................
ulica, nr domu, nr mieszkania

.........................................................
kod pocztowy, miejscowość

………...…………… .........................................................
nr telefonu

adres e-mail

Nasz znak:

WNIOSEK
O DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO
spisany dnia..........................
1.Rodzaj odbieranego urządzenia:








sieć wodociągowa
sieć kanalizacji sanitarnej
przyłącze wodociągowe
przyłącze kanalizacji sanitarnej


wodomierz dodatkowy, miejsce montażu 
wodomierz główny, miejsce montażu

studnia
studnia




pomieszczenie techniczne w budynku
pomieszczenie techniczne w budynku

Zlokalizowana/y .............................................................................nr ..................... nr działki .......................
(ulica, miejscowość)

Inwestycja realizowana na podstawie uzgodnionej przez ZWiK w Kołbaskowie dokumentacji technicznej
nr uzgodnienia ....................................................z dnia ................................................................................
Okres budowy od dnia ..................................................do dnia......................................................................
Kierownik robót instalacyjnych.........................................................nr upr......................................................
Wykonawca.....................................................................................................................................................
2.Inwestycje odebrano :




tak
nie

3.Uwagi:
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.p

5.Uczestnicy:
ZWiK Kołbaskowo

................................................................ ................................. .............................
(imię i nazwisko)

(stanowisko)

(podpis)

Ze strony wykonawcy................................................................ ................................. .............................
(imię i nazwisko)

(stanowisko)

(podpis)

Uwaga:
W przypadku nieudanego lub nieodbytego odbioru technicznego z winy inwestora,
inwestor ponosi koszty zgodnie z cennikiem usług – poz. I/11 lub II/6 cennika usług dodatkowych
ZWiK w Kołbaskowie.
Wykaz dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia odbioru technicznego sieci / przyłączy:
- wodociągowych:
a. projekt budowlany powykonawczy ( projekt budowlany sieci / przyłącza wodociągowego z naniesionymi
zmianami – jeśli takie były, potwierdzony przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w
zakresie instalacji sanitarnych)
b. kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa
32/34 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
c. szkic geodezyjnych pomiarów sieci / przyłącza
d. protokół przeprowadzenia dezynfekcji sieci / przyłącza
e. wyniki badań fizykochemicznych: barwa i mętność, oraz bakteriologicznych wykonanych przez
akredytowane laboratorium (dotyczy sieci)
f.
protokół badań wydajności hydrantu p.poż. (dotyczy sieci)
Ponadto należy oznakować w sposób trwały miejsce włączenia przyłącza do wodociągu za pomocą tabliczki.
- kanalizacji sanitarnej:
a. projekt budowlany powykonawczy ( projekt budowlany sieci / przyłącza kanalizacji sanitarnej z naniesionymi
zmianami – jeśli takie były, potwierdzony przez kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w
zakresie instalacji sanitarnych)
b. kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa
32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
c. szkic geodezyjnych pomiarów sieci / przyłącza
d. raport z inspekcji TV rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z pomiarem spadków (dotyczy sieci)

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe (dotyczy osób fizycznych)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres e-mail: sekretariat@zwik. kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email:
iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o określenie odbioru technicznego sieci wodociągowej*/
sieci kanalizacji sanitarnej*/ przyłącza wodociągowego*/ przyłącza kanalizacji sanitarnej*/ wodomierza głównego*/ wodomierza dodatkowego*
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad
prawidłowością funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez
Panią/Pana informacji.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego lub do czasu zakończenia trwającej inwestycji,
który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie złożonego wniosku.
*niepotrzebne skreślić

