
Umowa 

przyłączeniowa  

z dnia 
 

 

      /              /  

Tarnobrzeg, dnia ..............................  

WNIOSKODAWCA  
.................................................................  

imię i nazwisko  

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

adres zamieszkania – ulica nr  

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

kod-miejscowość  

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

nr telefonu kontaktowego  

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  

ul. Wiślna 1 

39-400 Tarnobrzeg 

 

WNIOSEK O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO: 
 

Zlecam wykonanie odbioru końcowego :  

 

sanitarnego*, deszczowego* 

 

dla obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny / gospodarczy / usługowy / inne*…...…………………... 

adres inwestycji, nr działki: ………………………………………………………………….....…………...  

Inwestor:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przyłącze zostało wykonane wg projektu budowlanego uzgodnionego w TAR-WOD Sp. z o.o. dnia 

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

 

Wykonawca prac związanych z przedmiotem odbioru (nazwa firmy) ……………………………………... 

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

 

 Należność za usługę zostanie uregulowana na podstawie wystawionej faktury na konto lub w kasie 

przedsiębiorstwa.  

 Oświadczam, że wybudowane przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne *, są kompletne i wykonane 

zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym.  
 

Załączniki:  
1. Projekt budowlany przyłączy wodociągowego / kanalizacyjnego * (z warunkami technicznymi, decyzją 

lokalizacji urządzeń w pasie drogowym*), 

2. Pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

budowy, 

3. Oświadczenie wykonawcy*, 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na naprawy awaryjne przyłącza wodociągowego na terenie działek, 

przez które przebiega przyłącze*, 

5. Mapka inwentaryzacyjna geodezyjna powykonawcza przyłączy lub oświadczenie o wykonaniu  

i przekazaniu do Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w ciągu 3 miesięcy inwentaryzacji geodezyjnej
*
. 

 

 

 

        ……………………………………… 

         (podpis Wnioskodawcy) 
 

 



Klauzula informacyjną: 

1. Administratorem danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 

tel. 15 823 22 958, e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 823 22 95, e-mail: iod@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania odbioru/przeglądu technicznego wykonanej infrastruktury wod-kan 

– art.6 ust. 1 lit. C RODO. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 z późń.zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

1994 nr 89 poz. 414 z późń.zm.). 

5. Dane udostępnione przez osobę, której dotyczą nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcom 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany 

przez przepis prawa oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów spółki. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania odbioru/przeglądu technicznego.  

Niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało dokonania odbioru/przeglądu. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

mailto:biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
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