
Zakład Gospodarki Komunalnej   (71) 318 01 73 
  Czernica e-mail: biuro@zgkczernica.pl 

  www: www.zgkczernica.pl 
 

REGON:  932281776   NIP:  896 12 89 371 
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica   biuro:  ul. Wrocławska 111, Ratowice  

POWIADOMIENIE O  T E R M I N E  W Y K O N A N I A  P R Z Y Ł Ą C Z A   

 

Adres Inwestora: Adres do korespondencji: 
wypełnić DRUKOWANYMI literami INWESTOR / PEŁNOMOCNIK * 

…...………….……………………………..… …...………….……………………………..… 
Imię i Nazwisko (lub nazwa firmy i NIP) Imię i Nazwisko (lub nazwa firmy i NIP) 

…………….………………….……………… …………….………………….……………… 
ulica ulica 

…………………………….…………………. …………………………….…………………. 
Kod pocztowy miejscowość Kod pocztowy miejscowość 

………………………………….…………… ………………………………….……….…… 
Telefon kontaktowy  /e-mail Telefon kontaktowy  /e-mail 

 

Informuję, że dnia1) ……………..……… roku, planuję rozpocząć budowę przyłącza*: 

 □ wodoc iągowego 

 □ kana l i zac j i  sani ta rne j  

do działki/ek nr ……………………………………………………………………..……………… 

Obręb ………………………………………………………………………………………………... 
 

W załączeniu*: 

□ decyzja pozwolenia na budowę budynku z przyłączami wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, 

□ lub zgłoszenie o wykonaniu robót polegających na budowie przyłącza do Starosty Powiatu Wrocławskiego, 

□ lub Oświadczenie o prawie inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2003 

Nr120, poz. 1127), 

□ 1 egz. projektu budowlanego z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami 
 

1)
Powiadomienie należy złożyć do ZGK Czernica minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

 
* odpowiednie zaznaczyć 
 

 …………………………………………….. 
 data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 ze zm.) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica z siedzibą w Czernicy 

(55-003), ul. Kolejowa 3, zwany danej ZGK Czernica. 

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku i udostępniane jedynie uprawnionym 

podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, 

4. Podanie ZGK danych osobowych jest dobrowolne. 

 …………………………………………….. 
 czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych przez ZGK Czernica w celu 
realizacji wniosku. 
 
 …………………………………………….. 
 czytelny podpis wnioskodawcy 

mailto:biuro@zgkczernica.pl
http://www.zgkczernica.pl/

