URZĄD GMINY
WEJHEROWO
TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
Referat Inżynierii
Środowiska

WNIOSEK
O ODBIÓR TECHNICZNY
PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO
(data wpływu/ nr kancelaryjny)

DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko (1)

2. Adres siedziby/ Adres zamieszkania, numer telefonu (1)

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
3. Rodzaj planowanej zabudowy – właściwe zaznaczyć

 budynek mieszkalny jednorodzinny,  budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek użyteczności publicznej,
 zakład usługowy/produkcyjny,  inny (rodzaj) …………………………………………………………………………………….
4. Adres/lokalizacja istniejącego/ projektowanego obiektu budowlanego (1)

6.STAN WODOMIERZA NA DZIEŃ ODBIORU:

5. NUMER I NAZWA WODOMIERZA:

INNE INFORMACJE
 długość przyłącza wodociągowego (m) ……………………………………


średnica przyłącza wodociągowego (mm) …………………………………



lokalizacja wodomierza: …………………………………………………….

Do wniosku należy dołączyć *


1.
2.

1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Protokół przekazania/odbioru pasa drogowego


2. Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebnie skreślić / odpowiednie zaznaczyć

OŚWIADCZENIE INWESTORA

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

.

Data i podpis wnioskodawcy

.

(2)

Oświadczam niniejszym, iż przyłącze o którym mowa w niniejszym wniosku jest moją własnością i jako właściciel odpowiadam za jego stan
techniczny, oraz jego prawidłowe funkcjonowanie.
Jako właściciel przyłącza zobowiązuję się utrzymać w należytym stanie technicznym pomieszczenie wodomierza/studzienkę wodomierzową i ponosić
całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie wodomierza.

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

.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
Zgodnie z art.5 ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2017 poz. 328))
odbiorca wody odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłącza wodociągowego oraz ich stan techniczny.

.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo z siedzibą przy
ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01 adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl,
reprezentowana przez Wójta Gminy Wejherowo.
2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, mogą być
udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom współpracującym
z Administratorem Danych Osobowych.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązku ustawowego.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator informuje, że przekazane przez Pana/ią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu
przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.
8. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego osoba
wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wnioskami
i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod
adresem email : oreszke@ugwejherowo.pl.

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, prawie dostępu do treści swoich
danych oraz prawie do ich uzupełnienia i poprawienia.

………………………………………………..
podpis osoby przekazującej dane osobowe

