
 

 

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Spółka z o.o. 

46-045 Turawa 

ul. Opolska 43 

NIP: 991-042-23-52 

 

telefon: 77/ 440-44-44 

e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl 

www: www.wik.turawa.pl 

 

 

Dane Wnioskodawcy:  
 

 

                       Imię i nazwisko / nazwa firmy                                                                                                        miejscowość i data 

Adres korespondencyjny: 

 ulica                                                              nr domu                             

     kod pocztowy                                                miejscowość          

                 

                                                   e-mail (opcjonalnie) 

         

 

 

 telefon kontaktowy (opcjonalnie)                             
  

 

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  ZZAAMMIIAARRUU  RROOZZPPOOCCZZĘĘCCIIAA  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  OORRAAZZ  

ZZLLEECCEENNIIEE  DDOOKKOONNAANNIIAA  OODDBBIIOORRUU  TTEECCHHNNIICCZZNNEEGGOO    

  
Zgłaszam zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie: 

□ Sieci wodociągowej
1)

 

□ Sieci kanalizacyjnej
1)

 

□ Przyłącza wodociągowego
1)

 

□ Przyłącza kanalizacyjnego
1)

 

  
dla posesji położonej przy  ulicy                                                                 nr domu                     
 
w miejscowości                                                                                        nr działki/ek     

 

Termin rozpoczęcia robót budowlanych  
 
Jednocześnie zlecam wykonanie usługi odbioru technicznego wyżej wymienionych robót. 
 
Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Informuję z pełną odpowiedzialnością, iż zdaję sobie sprawę że w przypadku nie przygotowania do odbioru technicznego i 
w konsekwencji jego negatywny wynik zostanę obciążony kosztami usługi odbioru technicznego ze strony WiK Turawa. W 
takim przypadku należność za wykonanie usługi odbioru technicznego ureguluję po otrzymaniu faktury VAT. 
 
Zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnej dokumentacji powykonawczej wynikającej z otrzymanych warunków 
technicznych wykonania sieci* / przyłącza* wod.-kan. w ciągu 90 dni od dnia ich wykonania. 
 
Po dokonaniu czynności odbiorowych zobowiązuję się do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbioru ścieków*. 
 
Do czynności odbiorowych oraz podpisania protokołu odbioru technicznego w moim imieniu upoważniam  

Pana/Panią            

 
 
              

 

                         czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

1)
 zaznaczyć właściwe 

 

 

mailto:sekretariat@wik.turawa.pl


 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem danych osobowych jest spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa  

Sp. z o.o., z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 43, 46-045 Turawa, posiadająca  

nr NIP: 9910422352, nr KRS 0000307671. 

 Informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać u Inspektora ochrony danych -  

kontakt: iod@wik.turawa.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

obsługi niniejszego zgłoszenia, celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy. 

 Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być przekazywane: 

- pracownikom WIK Turawa Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki, 

- podmiotom przetwarzającym – którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania 

danych, 

- kancelariom prawnym,  

- kurierom. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 

z tytułu odbioru technicznego i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na 

Administratora.  

 Informacja telefoniczna dotycząca zgłoszenia udzielana będzie jedynie po podaniu przez 

dzwoniącego imienia i nazwiska wnioskodawcy/nazwy firmy oraz pełnego adresu z numerem 

działki, którego zgłoszenie dotyczyło.    

 Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 
 
 
 
 

                  Czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

 

 

 

 

 

 


