
  

 Korzenna, dnia………………………....  

..............................................................................................  
        (imię i nazwisko wnioskodawcy, pełnomocnika lub nazwa firmy)  
 

.............................................................................................  
                                                   (adres) 

 

..............................................................................................  
                                           (telefon kontaktowy)  

 

 Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  

Zgłaszam rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego*:   

Miejscowość: .................................................... Nr budynku: ..............................................................  

Działka nr: .........................................................  

 

Podstawa prawna: przyłącz wodociągowy/kanalizacyjny zostanie wykonany na podstawie**: 

□ Projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją ……………………………………………………,    

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

□  Zgłoszenia rozpoczęcia robót z dnia ……………………………………………………………….…... 

□  Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

   

 

Wykonawca: ………………………………………. 

.................................................  

(podpis wnioskodawcy)  

* Niepotrzebne skreślić  

** Zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

 

Załączniki: 

1. Szkic sytuacyjny z opisem parametrów przyłącza 

 

 

Klauzula Informacyjna:  

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych jest Wójt Gminy Korzenna Adres Urzędu 

Gminy Korzenna: 33-322 Korzenna 325. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@korzenna.pl. Podane dane przetwarzane są zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Podane dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu 

przyłączeniowego do sieci wod-kan, a także realizacji pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Podane dane będą 

udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści 

danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procesu przyłączeniowego do sieci 

wo-kan, a następnie w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym 

możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie 

wynikającym z przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 


