Łęczna,…………………….

………………………………..
/Imię i nazwisko inwestora/

………………………………...
/Adres/

………………………………...
………………………………..
/Telefon/

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU ROBÓT
Zawiadamiam, iż od dnia ………………….. zamierzam rozpocząć prace związane z budową:
sieci:

 wodociągowej

 kanalizacji sanitarnej

przyłącza:

 wodociągowego

 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/ciśnieniowej
zewnętrznej instalacji:  wodociągowej
do

działki

Nr

…………….

posesji

 kanalizacji sanitarnej
Nr

………….

zlokalizowanej

w

miejscowości

……………………………………. przy ulicy …………………..…………………………
Proponowany termin zakończenia/odbioru robót …………………………………
Kierownikiem przedmiotowych robót w branży sanitarnej będzie:

…………………………………………………………………………………………...
Nazwisko i imię (Nazwa firmy), adres, nr telefonu

Podstawa realizacji:
 warunki techniczne L.dz. DWK/...…./…….…../………….. z dnia………..
 dokumentacja projektowa
 pozwolenie na budowę (kserokopia w załączeniu)
 zgłoszenie rozpoczęcia robót (w załączeniu potwierdzenie przyjęcia lub kserokopia strony tytułowej
dokumentacji projektowej opieczętowanej przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej)

 ZRID – w załączeniu decyzja
 Art. 29a Prawa Budowlanego
W przypadku realizacji inwestycji zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego, Inwestor podpisując
niniejszy wniosek oświadcza że posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowlane dla
nieruchomości przez, które przebiega przyłącze.

………………………….
podpis i pieczątka Kierownika robót

Wymagane załączniki:
1. Kserokopia wniosku o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych
z budową przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej złożonego do zarządcy drogi (jeżeli
dotyczy)
2. Decyzja stwierdzająca niezbędne przygotowanie zawodowe (dot. Kierownika w/w robót)
3. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (dot. Kierownika w/w
robót)

………………………….
czytelny podpis Inwestora
Informacje dodatkowe: Budowane sieci/przyłącza/zewn. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne podlegają odbiorowi
technicznemu przez służby PGKiM Łeczna sp. z o.o. na całym odcinku przed zasypaniem, tj. od miejsca wcinki/włączenia
do sieci do miejsca zgodnego ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót. Miejsce włączenia do sieci należy pozostawić całkowicie
odkryte zaś trasę rurociągu należy przysypać warstwą 30 cm, ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem Uwaga wodociąg lub
Uwaga kanalizacja

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD KLIENTA SPÓŁKI.
Imię i nazwisko:……………………….…………………………………………………………
Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54; tel. 81 752 10 44 oraz
81 752 10 45, https://pgkim.leczna.pl
1. Inspektorem ochrony danych w PGKiM Łęczna sp. z o.o. jest Pani Ewa Arciszewska adres
e-mail: : iod@pgkim.leczna.pl, nr wewnętrzny tel. 153;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zawiadomienia o rozpoczęciu robót zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO; (w celu wykonania i realizowania zawiadomienia);
3. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez Pani/Pana zgody
–
z zastrzeżeniem obowiązków spoczywających na PGKiM Łęczna Sp. z o.o. na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu realizacji zawiadomienia będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji warunków zawiadomienia a następnie będą one archiwizowane przez okres
niezbędny do wykonywania zawiadomienia oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. posiada Pani/Pan prawo do:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
6. Ze względu na to, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)-c)
RODO, nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, c) d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu możliwość zgłoszenia wszelkich informacji i uwag dotyczących ochrony danych
osobowych Inspektorowi Danych Osobowych PGKiM Łęczna sp. z o.o.;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót.
Łęczna, dnia…………………………… Podpis klienta: ………………………………………
KLAUZULA ZGODY DLA KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH
Z ZAWIADOMIENIEM O ROZPOCZĘCIU ROBÓT
Zgodnie z artykułem 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej jako „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej do celów związanych z realizacją
zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
Łęczna, dnia……………………………….Podpis: ……………………………………………

