
 

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. 
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA BUDOWY 

PRZYŁĄCZY LUB SIECI 

 

           Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 

 

 

 

 
 

Inwestor – dane kontaktowe: 
 (Imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania, telefon)     
 
…………………………………………………………….…………………………………………….. 

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

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

Miejsce realizacji budowy: 

 

  Adres:………………………………………….……………………………. 

  Numer geodezyjny działki/ek):………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………. 

 Data i numer warunków technicznych: 

    …………………………………………………………………………………. 

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

Data i numer uzgodnienia dokumentacji projektowej: 

    …………………………………………………………………………………. 

 

Wykonawca – dane kontaktowe: 
(Imię i nazwisko/nazwa, telefon) 

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

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

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

 

PROPONOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA BUDOWY: 

 

  A) przyłącze  wodociągowe:                                  D) wodociąg:                                             

  B) przyłącze kanalizacji sanitarnej :                      E) kanalizacja sanitarna:                                                                             

  C ) montaż opaski/trójnika z zasuwą:                   F) kanalizacja deszczowa:                      

   KOREKTA TERMINU:                                   G) przyłącze kanalizacji deszczowej:       

     
 

 

ZASADY REALIZACJI ROBÓT I ODBIORÓW  -  PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: 
 

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie druku zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do robót. 

2. Spółka ma prawo do korekty zaproponowanych terminów w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz jeżeli nie został 
dotrzymany termin określony w pkt 1.  

3. Dopuszcza się możliwość zaproponowania wcześniejszego terminu montażu opaski/trójnika, jeżeli termin ten został uzgodniony 

z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - bezpośrednio lub pod numerem tel.: 87 567 60 53 wew.31 lub 87 567 27 00. Gotowość do 
montażu opaski/trójnika z zasuwą, w tym przygotowanie otwartego wykopu -  należy potwierdzić w danym dniu do godziny 10:00. 

4. Budowane przyłącza/sieci podlegają obowiązkowym odbiorom technicznym – co najmniej dwóm: częściowemu - przed zasypaniem po 

wykonaniu robót ulegających zakryciu i zanikających połączony z próbą szczelności oraz po montażu zestawu wodomierzowego i końcowemu 
po zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu. Odbiory dokonywane są przez Dział Inwestycji i Remontów – pokój nr 1, tel. 87 567 60 53 
wew.36. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbiorów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Uzgodnione 
terminy należy potwierdzać telefonicznie na 1 dzień przed ustalonym terminem. 

5. Czynności montażowe są przeprowadzane od pn - pt w godzinach 7:30÷13:30, a czynności odbiorowe od pn - pt w godzinach: 7:30÷14:00. 
 



 
 
 
 Obowiązkowy załącznik:                                       
               Kopia planu sytuacyjnego z uzgodnieniem Spółki    

 

 
 
Jako osoba składająca niniejszy wniosek zobowiązuję się przekazać poniższą informację osobom, których dane są zawarte na wniosku, a w 

których imieniu go składam. 

Informacja o ochronie danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki (dalej PWiK). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji powyższego zgłoszenia (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)  a także w celach 
archiwizacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionym interesem PWiK jest archiwizacja wniosków i postępowanie zgodne z 
wytycznymi zawartymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt PWiK opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.).  
Sposób pozyskania danych 
Jeżeli podajesz swoje dane bezpośrednio w treści zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłączy lub sieci osobiście to informujemy, że ich podanie 
nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww. celów. W innym przypadku, a więc gdy w Twoim imieniu wniosek składa inna osoba 
(inwestor albo wykonawca) informujemy, że Twoje dane zostały przekazane przez ww. osobę i zostały pozyskane przez PWiK w następującym zakresie: 
1. inwestor – imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania, telefon; 2. wykonawca – imię i nazwisko/nazwa, telefon. 
Komu będziemy przekazywać Twoje dane? 
PWiK będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych  
w imieniu i na rzecz PWiK. Po upłynięciu okresu archiwizacji niniejszego wniosku wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt PWiK 
opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.) PWiK 
przekaże do Archiwum Państwowego niniejszy wniosek. Ponadto PWiK będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek 
wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zgłoszenia oraz bezterminowo dla celów archiwizacyjnych (maksymalnie do czasu 
przekazania wniosku do Archiwum Państwowego). 
Jakie masz prawa? 
Przysługuje Ci prawo do: 
▪ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 
▪ sprostowania swoich nieprawidłowych danych, 
▪ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, 
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, 
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO, 
▪ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 
Warszawa). 
Kontakt  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się  
z nami: 
Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Walicki, tel.: + 48 601 397 826, e-mail: iod@pwik.suwalki.pl   
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach,  
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. 
 
 
 

 

 

…..…..………………………………………………………………….             
                                            czytelny podpis Zgłaszającego:  

                                                                 (Inwestor lub osoba działająca w jego imieniu np. Wykonawca) 
 

mailto:iod@pwik.suwalki.pl

