
 
                        INWESTOR:                                                                              Myszków, dn …............................

….......................................................................
                                       imię i nazwisko 

….......................................................................
                            adres do korespondencji

….......................................................................
                                telefon kontaktowy

(1)

Niniejszym na podstawie art. 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.) zgłaszam zamiar realizacji prac budowlanych polegających na:

…...............................................................................................................................................................................
/podać rodzaj przyłącza zgłaszanego do wykonania,

do nieruchomości: ....................................................................................................................................................
 /podać adres inwestycji, nr ewidencyjny działki/

w terminie : ............................................................................................................................................................
 /określenie czasu rozpoczęcia inwestycji minimum 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót /

Inwestor oświadcza, że: 
1. Podane powyżej informacje na dzień złożenia zgłoszenia w ZWiK Sp. z o.o. są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
2.  Posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  o  której  mowa  w  niniejszym  zgłoszeniu  oraz  działa  za  zgodą  i  wiedzą
współwłaścicieli o ile takowi istnieją. 
3. Jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z budową przyłącza, a także za wszelkie
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ich budową, jak również powstałe wskutek niezgodności ze stanem faktycznym
oświadczeń złożonych przez Inwestora do ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie. 
4.  Pozyska  niezbędne  zgody/decyzje  wymagane  przepisami  prawa  na  wykonanie/umieszczenie  przyłącza  wodociągowego  lub
kanalizacyjnego na terenie nie należącym do Inwestora.
5. Zleci uprawnionemu geodecie wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej określającej przebieg w terenie wykonanych
przyłączy.

Pouczenie:
Zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2021poz.1376 z późn. zm.) Inwestor winien wystąpić z wnioskiem do zarządcy
drogi publicznej o uzyskanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem pasa drogowego (zarządcą
drogi gminnej jest Burmistrz Miasta Myszkowa, powiatowej - Zarząd Powiatu, wojewódzkiej - Zarząd Województwa), następnie przed rozpoczęciem
robót powołując  się  na  ww.  uzgodnienie,  Inwestor  winien  wystąpić  z  wnioskiem  do  zarządcy drogi  o  wydanie  zezwolenia  na zajęcie  pasa
drogowego drogi  publicznej  na  czas  prowadzenia  robót.  Przed  umieszczeniem  w  pasie  drogowym  urządzenia infrastruktury  technicznej
niezwiązanego z potrzebami zaradzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor winien wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie
zezwolenia  w celu  umieszczenia  w pasie  drogowym urządzenia  infrastruktury technicznej  niezwiązanego z  potrzebami zarządzania  droga lub
potrzebami ruchu drogowego.  
Za  zajęcie  pasa drogowego na czas  prowadzonych robót  oraz za umieszczenie  urządzenia  w pasie  drogowym zostaną pobrane opłaty zgodne
z  obowiązującymi  przepisami  prawa.   Przystąpienie  do  robót  bez  wymaganego  zezwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego  oraz  umieszczenie
urządzenia w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogą  lub potrzebami ruchu drogowego skutkuje nałożeniem na inwestora/wykonawcę robót kar pieniężnych za zajęcie
pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-300
Myszków przy ul. Okrzei 140, tel:034/313-20-11; NIP: 5771776416. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją na temat wykorzystania
moich danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016)  dostępne na niniejszym wniosku lub na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zwik-myszkow.pl oraz w jego
siedzibie przy ul. Okrzei 140 w Myszkowie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wykonania zlecenia/ realizacji
wniosku. Rozumiem, że zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

                  ….....................................................................................
1) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem                                                                            /czytelny podpis/

S/055/22v1Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

Wniosek zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót
budowlanych 


