
   ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT 

My niżej  podpisani  Inwestor  i  Wykonawca  zwracamy się  do  Zakładu  Budowy i  Eksploatacji
Wiejskich Urządzeń Komunalnych  w Bełżycach z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie następujących robót:

1. sieci wodociągowej
2. przyłącza wodociągowego
3. kanalizacji sanitarnej

do posesji Nr .............................................  w miejscowości  ........................................gmina .................................
według uzgodnionego projektu budowlanego, zgodnie z pozwoleniem na budowę Znak ........................................
z dnia ..........................................wydanego przez ..................................................................................................... 

Oświadczamy, że roboty wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej.
Roboty z chwilą rozpoczęcia będą kontynuowane do zakończenia bez przerw, przy czym   o przygotowaniu

robót hydraulicznych, prób szczelności i dezynfekcji oraz raport z badania wody i roboty zanikowe,  a także odbiór
końcowy będą zgłoszone z wyprzedzeniem do ZBiEWUK w Bełżycach,   ul. Przemysłowa 48a, 24-200 Bełżyce,
tel. (0-81) 517-26-11.

Z  wykonanych  robót  zostanie  sporządzona  inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza  i  zostanie  ona
dostarczona do ZBiEWUK Bełżyce w dniu odbioru końcowego robót.

Rozpoczęcie robót nastąpi dnia : ...................................................
Zakończenie robót nastąpi dnia:  ...................................................

Inwestor
Imię i nazwisko
Adres

Wykonawca
Imię i nazwisko /nazwa firmy/
Adres
Telefon
Uprawnienia budowlane
Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów

                      /podpis/                /podpis i pieczątka/

ZBiEWUK  Bełżyce wyraża zgodę na wykonanie wyżej wymienionych robót.

                     ..........................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

Administratorem danych osobowych jest Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach 
ul. Przemysłowa 48a
24-200 Bełżyce
Adres e-mail: zbiewuk@zbiewuk.pl   
Tel/fax.: 81 517-26-11 
Inspektor ochrony danych: ……………………….
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; w szczególności : Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z  2019  r.  poz. 1186. z późn.zm..)
w celu wydania pozwolenia na wykonanie robót.  
Dane osobowe mogą być przekazane do naszych podwykonawców lub podmiotów współpracujących z Zakładem, ale nie będą przekazywane po
za Europejski Obszar Gospodarczy. 
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji umowy i przez okres 5 lat po przedawnieniu zobowiązań podatkowych związanych z umową
oraz przedawnienia wszelkich rozszczeń. 
Przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych, dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz
złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie  żądanych  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  umowy  jest  obowiązkiem ustawowym  i  niezbędnym do  zawarcia  umowy
pomiędzy osobą fizyczna a Zakładem.

mailto:zbiewuk@zbiewuk.pl

