
 Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót  

 
Człuchów, dnia  .............................................................. 

..................................................................................................... 
 Dane inwestora 
 

Adres ............................................................................................ 
 
............................................................................................................. 
 
Telefon ............................................................................................ 
 
e-mail ............................................................................................ 
 
NIP ............................................................................................ 
 

Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Zgłoszenie dotyczy wykonania: 
 

Zaznacz [X] Obiekt budowlany 
 sieci wodociągowej 

 sieci kanalizacji sanitarnej 
 przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 przyłącza wodociągowego 

 
do posesji/obiektu położonego w................................................................. przy 

ul….............................................................. nr .......... nr geod. działki ............................  

 
Wykonawcą robót będzie ............................................................................................................................ 
 
Planowany termin rozpoczęcia robót : ........................................................................................................ 

Planowany termin zakończenia robót : ....................................................................................................... 

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ 
 

1. Pozwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - W przypadku przebiegu trasy 

przyłącza wod-kan przez działki których inwestor nie jest właścicielem lub działka stanowi 
współwłasność innych osób 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z przedstawioną poniżej Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 
osobowych.  

 
 

………………………………………………………… 
(Czytelny podpis Zleceniodawcy) 

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
przy Urzędzie Gminy Człuchów 

ul. Plantowa 28  
77-300 Człuchów 

 



 Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót  

 
POUCZENIE 

1. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych związanych z przyłączeniem 
inwestor składa ZGK Człuchów, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

2. ZGK Człuchów służy prawo nadzoru nad robotami budowlanymi i innymi pracami prowadzonymi celem dokonania 
przyłączenia do sieci.  

3. ZGK Człuchów  jest uprawnione do sprzeciwu wobec rozpoczęcia robót albo żądania wstrzymania robót budowlanych, 
jeżeli te miałyby być lub są prowadzone w sposób odbiegający od wydanych przez ZGK warunków technicznych 
przyłączenia lub uzgodnienia projektu albo, jeśli prowadzone prace rodzą zagrożenie dla mienia ZGK lub eksploatacji 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.  

4. ZGK Człuchów jest uprawnione do żądania udostępnienia wyników badań i sprawdzeń wykonanego przyłącza lub 
urządzeń, wymaganym przepisami techniczno-budowlanymi lub na mocy warunków technicznych przyłączenia. 
Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzenia takich prób, badań i sprawdzeń we własnym zakresie i może uzależniać 
od ich wyniku dokonanie odbioru technicznego wybudowanego lub przebudowanego przyłącza lub urządzeń. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

PRZY URZĘDZIE GMINY W CZŁUCHOWIE. 
  

 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY W CZŁUCHOWIE. informuje, na podstawie art. 13 
oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 
 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY W CZŁUCHOWIE. ul. Plantowa 28 77 - 300 Człuchów, telefon                
0-(59)-834-22-96, adres email ido@zgkczluchow.pl; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku, zapytania, 
email w ramach realizowanych zadań i obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy 
w Człuchowie. 

3. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
4. Odbiorcami mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty niezbędne do rozpatrzenia 

Państwa wniosku, zapytania, email; 
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, za wyjątkiem danych 

przetwarzanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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; 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody 
należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa; 

10. Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych; 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do 
realizacji celu, wynikającego ze złożonego wniosku lub zapytania. 

 


