
 
 

 

Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Komunalnej sp. 

z o.o. 

 

ZGŁOSZENIE 
 do odbioru przyłącza 

wodociągowego/kanalizacyjnego 
 

 

…………………….. 
(data wpływu/ nr  

kancelaryjny) 
 

 

DANE INWESTORA 

Imię  i nazwisko / Nazwa: (wypełnić drukowanymi literami) 

 Adres zamieszkania/siedziby  i telefon kontaktowy 

 

 

ADRES INWESTYCJI 
 Lokalizacja nieruchomości lub obiektu Miejscowość/ Ulica /  Nr działki 

 

PROPONOWANY TERMIN ODBIORU 

 

WYKONAWCA PRZYŁĄCZA 

Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania instalacji wod-kan  

GEODETA WYKONUJĄCY INWENTARYZAJĘ POWYKONAWCZĄ PRZYŁĄCZA 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 
 kopia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.6) 

   

OŚWIADCZENIA  INWESTORA 

    

Oświadczam, że w/w przyłącze zostało wykonane zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci nr 

…………………………………………. z dnia ……………………………… 

   Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, zgody oraz uzgodnienia 

niezbędne do prawidłowego wykonania przyłącza i organizacji robót. 

      Oświadczam, że zgodnie z art. 43 Prawa budowlanego, przyłącze będzie podlegało geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a spełnienie warunków budowy 

przyłącza sprawdzone jest przez gestorów kolidujących sieci. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną 
załączoną do niniejszego wniosku.  

 
                                                                               . 
 Dnia ……………………………………………………………                                                                                                        Podpis ………………………………….………………… 



 
Załącznik do Zgłoszenia do odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 

PIK Sp. z o.o. informuje, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  Spółka z o.o. z 

siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109135, zwany 

dalej: „Administratorem”. 

2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, e-mail: 

poczta@pik-pszczyna.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 32 210 20 86.  

3. Podane we wniosku dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO. 

4. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu (wglądu) do swoich danych, wnioskowanie  

o ich poprawienie, uzupełnienie i usunięcie oraz ograniczenie przetwarzania tych danych. Wniosek 

może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji 

usługi.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku/ zlecenia.  

 

 

 


