
 

  

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE 

ROZPOCZĘCIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Data wpływu 
 

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

zgłaszam zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* 

DANE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa pełna firmy / imię, nazwisko osoby mającej prawo do dysponowania nieruchomością * 

 

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

2. Adres siedziby / adres zamieszkania *  

 

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

 

…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

3. Adres / dane do kontaktu 

 
……………………………………………………………… 

Tel. …………..….. …………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………… 

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

4. Adres / lokalizacja istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego * 

 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Nr. działki 

 
………………………………………………. 

TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH / REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

6. Proponowany przez Właściciela / osobę mająca, prawo do dysponowania nieruchomością * – termin robót budowlanych  

 

 kanalizacja sanitarna / przyłącze sanitarne termin: ……………………………………………………………………………………………………….….. 

 przyłącze wodociągowe                                 termin: …………………………………………………………………………………………………………… 

Przystąpienie do realizacji robót budowlanych może nastąpić: po upływie 7 dni od daty złożenia zawiadomienia o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych w przypadku braku sprzeciwu tj. braku pisemnej odpowiedzi ze strony  

ZGK w Świętajnie Sp. z o.o. 

INNE INFORMACJE 

7. Do wniosku należy dołączyć * 

 
  1 egz. uzgodnionej dokumentacji technicznej przyłącza. 

  Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 

Klauzula Informacyjna administratora danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. (dalej: ZGK) ul. Spółdzielcza 4;  
12-140 Świętajno. 
Zleceniodawca  może kontaktować się mailowo na adres: kierownik@zgkswietajno.pl lub telefonicznie pod numerem +48 664 979 846  
z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
Dane osobowe wnioskodawcy, ZGK może przekazywać: 
• osobom upoważnionym przez ZGK — pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje   obowiązki, 
• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 
• innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy na podst. obowiązujących przepisów mogą żądać 
przekazania danych. 
Zleceniodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 

………………………………………….………………………………                                                                 ………….……………………………………………………..…………. 
                 (miejscowość i data)                                                                                                     (czytelny podpis)  
 
 
*niepotrzebnie skreślić / odpowiednie zaznaczyć 


