
Dane Wnioskodawcy Stężyca, dnia ………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

tel.………………………………………… 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Ul. Jana III Sobieskiego 31 

83-322 Stężyca 
 

ZGŁOSZENIE DO ODBIORU 

Zgłaszam do odbioru roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej /  

przyłącza kanalizacji sanitarnej *  w miejscowości ……………………………………......... 

Sieć kanalizacji sanitarnej – działki nr 
…………………………………….….................................. 

     Przyłącza kanalizacji sanitarnej – działki nr …................................................................................. 

    .............................................................................…..................ilość(szt.)......................................... 

     1.Dane Wykonawcy………………………..……………………………………………............................... 

Adres…………………………………………………………..…… nr tel……………………….…............ 

2.Dane Inwestora………………………………………………………………………….............................. 
. 
Adres…………………………………………………………..…… nr tel………………………................. 

 

……………………………… 

Podpis Wnioskodawcy 

Załączniki: 
1. Operat kolaudacyjny: 

1.1 Pomiar powykonawczy 
1.2 Atesty  higieniczne i deklaracje zgodności 
1.3 Płyta CD z inspekcji kanału sanitarnego (monitoring) – dotyczy odbioru sieci kanalizacji sanitarnej 
1.4 Pisemna gwarancja Wykonawcy udzielona na okres 36 miesięcy 
1.5 Protokół z odbioru pasa drogowego przy inwestycjach związanych z zajęciem pasa drogowego, lub oświadczenie 

właściciela drogi przy prywatnych działkach drogowych 
1.6 Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczy odbioru sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
1.7 Dokument potwierdzający własność nieruchomości 

* niepotrzebne skreślić 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym wyżej zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Nr 119,s.1 w celu zawarcia i wykonania umowy-
zlecenia. 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o.  ul. Jana III Sobieskiego 31,83-322 Stężyca, tel 
58 684 62 25. 
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: gpkomunalne@stezyca.eu. 
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy-zlecenia. 
4.Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, realizacji świadczenia. 
 
 
 
 
 
Data…………………………                                                                                               ………………………………………… 
                                                                                                                                                                       (podpis) 

 

 


