
 

Załącznik nr 5A do I - 4.2.3                                                     

                                                                               
                                                 

 
Nazwa Firmy –/Wykonawcy nazwiskoi imię / 
.......................................................................... 
Adres  

.......................................................................... 
PESEL / NIP 

……………………………………………………… 
tel.  Kontaktowy/Kierownik  posiadający upr.bud.. w zakresie  sanitarnym  obejmujący sieci wod-kan.  

Zgłoszenie  do nadzoru robót związanych z wykonaniem: 
 

a) Włączenia przyłącza wodociągowego do wodociągu za pomocą trójnik/kran nawiertny* 
b) inne …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

na działkach Nr ………………obręb..............przy ul. ………………….. w ………………………Gmina…………………………….  wg Projektu 
Budowlanego uzgodnionego w „Wodociągach Kieleckich“ Sp. z o. o.   w Kielcach   nr  TT….-U/……….….../……......……/…….    
z dnia………............., oraz   zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę / lubZgłoszeniem / Nr  ……………...…z dnia………...…… 
INWESTOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jako osoba wykonująca włączenie………………...........................................................................(Imię i Nazwisko) ,. 

oświadczam, że posiadam aktualne : 
-   badania do celów sanitarno epidemiologicznych  z dnia ……………………….… 

Montaż punktu włączenia do wodociagu należy wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z Wydziałem Sieci Wodociagowej 
„Wodociągów Kieleckich“.Oświadczam pod odpowiedzialnościa karną art.233 kk, że posiadam aktualne wymagane zgody, 
opinie, decyzje i uzgodnienia niezbędne do wykonania w/w robót. 

 

Oświadczam, że roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Posiadam ważną 
pracowniczą książeczkę zdrowia**. Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane aż do ich zakończenia, a wykonane sieci 
wod-kan będą zgłoszone  do przeglądu z  wyprzedzeniem  co  najmniej  1  dniowym do Spółki Wodociągi Kieleckie – Dział 
Odbiorów do godz. 9.30 (tel. 041 365 31 21).Wykonane sieci wod-kan podlegają inwentaryzacji geodezyjnej ( przez uprawnionego 
geodetę).Wykonaną inwentaryzację geodezyjną ( mapa + szkic) należy okazać w celu skopiowania w „ Wodociągach Kieleckich“ 
Sp z o.o w dniu sporządzenia protokołu kończącego inwestycję. 
 
Przewidywany termin wykonania włączenia   ……………………………….. godz………………………………….. 
Zakończenie robót przewiduje się do dnia  …………………………….....  
 

Oświadczam, że w dniu przeglądu technicznego dokonywanego przez Spółkę Wodociągi Kieleckie przedłożę szkic  geodezyjny   
wykonanej   sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. 
 
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64; 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu wykonania zlecenia /realizacji wniosku; 
4)Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznej i związanych z nią wniosków będą przechowywane bezterminowo; 
6) Posiada Pani/Pan 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, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) W przypadku gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO; 
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem  wykonania zlecenia  lub realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości wykonania zlecenia/wniosku; 
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku. Zostałam/zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. 

 

Kielce, dnia. ……………………      

 

 
                                                                                                                                                                             Pieczątka Firmy Wykonawczej / Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

Stanowisko „Wodociągów Kieleckich“ Sp. z o.o.: 

 
Zgłoszenie TW-Z …………. / 20……..….* Nr teczki . .................... 

Włączenie do sieci ustalono na dzień ………………………. o godz. ……………………………….. 
* niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                        Podpis pracownika KMB 

**dla celów sanitarno-epidemiologicznych                                                 
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„Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. 25-701 
Kielce, ul. Krakowska 64  

tel. 041-365-31-00, fax 041-345-52-20              
 

Data wpływu………………………………20…r. 
Symbol sprawy: ………………………………. 

 TW - ZN 

   

  

mailto:iodo@wod-kiel.com.pl


 

 

Kielce, dnia…………………… 

Nazwa firmy wykonawczej…………………… 

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres …………………………………………. 

NIP……………………………………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………………… jako Wykonawca zadania inwestycyjnego polegającego na 

budowie ……………………………………………….. niniejszym oświadczam, że posiadam zgodę Inwestora  w/w 

zadania do podania jego danych osobowych dla potrzeb związanych  

z przystąpieniem do robót, wykonanie robót i dokonaniem przeglądu i odbioru. 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy o odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art.233 kodeksu karnego.  

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o . z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu wykonania zlecenia /realizacji wniosku; 

4)Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

5) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznej i związanych z nią wniosków będą przechowywane bezterminowo; 

6) Posiada Pani/Pan 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, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) W przypadku gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO; 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem  wykonania zlecenia  lub realizacji wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zlecenia/wniosku; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji wniosku. Zostałam/zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać 

przeze mnie wycofana w każdym czasie. 

 

 

 

 

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

                                                                                                          Czytelny podpis 
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