
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGŁOSZENIE 
 
 Niniejszym zgłaszam do końcowego odbioru technicznego przyłącza: wodociągowe*) 

kanalizacyjne*) do …….………………………….…… przy ul………………...….………… w 

…………………… działka nr ew. ………………………… 

Proponowana data odbioru …………………………………………………………………… 
      (min  7 dni od zgłoszenia ) 

Nazwa wykonawcy przyłącza: ………………………………………………………….…… 

Przedkładam n/w dokumenty potwierdzające realizację inwestycji: 

a) Protokóły odbiorów technicznych robót częściowych  

– podlegających zakryciu       ………… egz. 

b) Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną     ………… egz. 

c) Powykonawczy projekt budowlany      ………… egz. 

d) Dokumentację na wbudowane materiały i armaturę    ………… egz. 

e) Protokóły próby szczelności       ………… egz. 

f) Raport badania wody*)        ………… egz. 

g) Protokół przeprowadzonych płukań i dezynfekcji*)    ………… egz. 

h) ……………………………………………………    ………… egz. 

i) ……………………………………………………    ………… egz. 
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (RODO). 
Informacja o ochronie danych osobowych 
Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym zgłoszeniem jest Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
(KPWiK Sp. z o.o.) w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik. Dane osobowe będą przetwarzane przez KPWiK Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym 
do realizacji przedmiotu zgłoszenia, w tym obowiązków prawnych ciążących na KPWiK Sp. z o.o., wykonania przez KPWiK Sp. z o.o. zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do 
podjęcia przez KPWiK Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich 
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
– poprzez przesłanie swojego żądania na adres: biuro@kpwik.krasnik.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem 
przepisów o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu  prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z ograniczeniem wynikającym z 
obowiązków przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem zgłoszenia, a także 
przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie 
określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym KPWiK Sp. z o.o., podmiotom 
świadczącym na rzecz KPWiK Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności KPWiK Sp. z o.o. oraz archiwom. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej KPWiK Sp. z o.o. pod adresem: www.kpwik.krasnik.pl 

 

 

…………………………………… 
imię nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa 

 
…………………………………… 

adres zameldowania 
 

…………………………………… 
adres do korespondencji 

 
…………………………………… 

PESEL* / NIP* 
 

…………………………………… 
tel. kontaktowy 

Kraśnik dn. ………20… r. 

………………………… 
czytelny podpis inwestora 

*) - niepotrzebne skreślić 
 

zgłoszenie przyjął: 
 
…………………………………… 
czytelny podpis przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o. 

 
………………………………… 

data 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Dział Obsługi Klienta 

ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik 
tel. 81 825 62 53, 81 825 61 36 wew. 301-303 

fax 81 825 68 09 w. 305 
 
 


