Gorzów Wlkp., dnia ………………………….
Zgłoszenie odbioru technicznego sieci*/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej:

1.

 Częściowego
 Końcowego
Imię i nazwisko(lub nazwa) wnioskodawcy (telefony kontaktowe)

........................................................................... .....................
............................................................................................... .
2.

Lokalizacja sieci/przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych

................................................................................................
.......................................................................... ......................
3.

Dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia):

................................................................................................
........................................................................... .....................
4.

Termin odbioru proponowany przez wnioskodawcę

................................................................................................
........................................................................... .....................
Do wniosku dołączam (dotyczy odbioru częściowego)
 Oświadczenie wnioskodawcy, że przyłącze zostanie zgłoszone do stosownej jednostki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w celu zainwentaryzowania,
 szkic geodezyjny i/lub mapę powykonawczą,
 uzgodniony projekt techniczny lub Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej **
Po pozytywnym odbiorze częściowym następuje zawarcie stosownej umowy.
Do wniosku dołączam ( dotyczy odbioru końcowego)
 mapę powykonawczą z naniesionym przyłączem wydaną przez stosowny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,
 uzgodniony projekt techniczny lub Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej **
Do odbioru końcowego należy:
 za zaworem głównym, za wodomierzem zamontować zawór zwrotny „antyskażeniowy”
 zapewnić zabezpieczenie skrzynki z trzpieniem nawiertki w nawierzchniach nieutwardzonych np. za pomocą
prefabrykowanych płyt betonowych przeznaczonych do wzmacniania skrzynek ulicznych.
Przyłącze przed jego odbiorem należy przepłukać i zdezynfekować. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania
powyższych czynności jest wynik badania bakteriologicznego. Zalecamy, aby wykonać badania bakteriologiczne zaraz
po wyczyszczeniu i przepłukaniu przyłącza.
Oświadczam, że wybudowana sieć/przyłącze jest kompletne i wykonane zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
……………………………………………
(podpis zgłaszającego)
*w przypadku zgłoszenia odbioru sieci należy wykonać czynności oraz przedłożyć do odbioru dokumenty określone
w zawartym Porozumieniu/Umowie.
**
Jeśli Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej były wydane po 19.09.2020 r. to do odbioru
należy przedłożyć te Warunki zamiast projekt techniczny.
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com 2)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania, sprawozdawczości) 5) posiada
Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkuje odmową realizacji zgłoszenia.

