PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA

FORMULARZ Nr 3

ZGŁOSZENIE

FZ-7.2-3

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

Wydanie: 9
Data wydania: 25.05.2018

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2013 z póź. Zmian)
zgłaszam zamiar rozpoczęcia budowy:
studzienki rewizyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego

DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa pełna firmy / imię, nazwisko osoby mającej prawo do dysponowania nieruchomością*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres siedziby / adres zamieszkania*
3. Adres / dane do kontaktu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Tel. Stac./ Kom.…………………………………………………………………………

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

E-mail ……………………………………………………………………………………….

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4. Adres / lokalizacja istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego / zespołu obiektów budowlanych* 5. Numer działki/działek*

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

………………………………………………………………………..…

TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH / REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
6. Proponowny przez Właściciela / osobę mającą prawo do dysponowania nieruchomością -- termin robót budowlanych*
kanalizacja sanitarna / przyłącze sanitarne

termin : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

inne (ścieki przemysłowe)

termin: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Przystąpienie do realizacji robót budowlanych może nastąpić: po upływie 14 dni od daty złożenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych w przypadku braku sprzeciwu tj. braku pisemnej odpowiedzi ze strony RCGW S.A.

INNE INFORMACJE
8. Do wniosku należy dołączyć*
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o których mowa w art. 32 ust. 4pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane
2. Inne …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119/1, 4/05/2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zamieszczonych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez RCGW S.A. procesu przyłączania nieruchomości do kanalizacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych dołączonymi do niniejszego dokumentu, które są również dostępne na stronie
internetowej pod adresem: http://www.rcgw.pl/download.php?file=KANALIZACJA/FZ-7.2-28_Informacja_o_ochronie_danych_osobowych.pdf.
Mam świadomość, że podanie danych osobowych w ramach niniejszej zgody jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwiłoby realizację zlecanej usługi.

……………………………., dnia …………………………………………

………………………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić / odpowiednie zaznaczyć
Niniejszy dokument jest własnością RCGW S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania . Dokument aktualizacji i ewidencji.

