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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA 
☐  WODOCIĄGOWEGO          ☐  KANALIZACYJNEGO 

    

DANE INWESTORA(PRZEDSTAWICIEL INWESTORÓW2): 
1. Imię i Nazwisko / Nazwa  

2. Miejscowość  3. Kod pocztowy  

4. Ulica  5. Nr posesji/ lokalu  

6. E-mail1  7. Telefon1   

DANE POZOSTAŁYCH INWESTORÓW2: 

8. Imię i Nazwisko / Nazwa  

9. Imię i Nazwisko / Nazwa  

ADRES MONTAŻU PRZYŁĄCZY: 
10. Miejscowość  12. Kod pocztowy  

11. Ulica/ nr działki  13. Nr posesji/ lokalu  

 KOMISJA W SKŁADZIE: 
14.  Inwestor/ Inwestorzy 

15.  Przedstawiciel CWŻ Sp. z o.o. 

16.  Kierownik budowy/robót 

17.  Wykonawca robót 

DANE TECHNICZNE WYBUDOWANEGO PRZYŁĄCZA: 
DANE PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO: KANALIZACYJNEGO: j.m. 

18. długość    m 
19. materiał    
20. średnica   ø 
21. średnia głębokość ułożenia   m 
22. sposób podłączenia do sieci ☐  trójnik z zasuwą                   

☐  nawiertka  NWZ                            
☐  opaska lub nawiertka 
NCS z zasuwą 

☐  trójnik 
☐  studnia zbiorcza 
☐  studnia przelotowa 

DANE STUDNI WODOMIERZOWEJ: KANALIZACYJNEJ: j.m. 
23. materiał    
24. średnica   ø 
25. ilość   szt 

LOKALIZACJA WODOMIERZA GŁÓWNEGO: 
☐  w studni wodomierzowej   
☐  w piwnicy budynku             
 

☐  w wydzielonym pomieszczeniu budynku:  
           ☐ kotłownia 
           ☐ inne………………………………………………………                                                         
                                          (podać miejsce) 

ZMIANY NIEISTOTNE OD WYDANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wskazać jakie) LUB UWAGI: 
 
 
 
 
 
                  1 dane nieobowiązkowe  2w przypadku kilku Inwestorów   
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Inwestor oświadcza, że :  

a) przyłącze wodociągowe/ kanalizacyjne zostało wybudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia 

do sieci nr ______________________________z dnia ______________________________  oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

b) materiał wbudowany posiada stosowne atesty, certyfikaty, oznaczenia „CE” lub „B”, deklaracje właściwości użytkowych, 
c) przyłącze wodociągowe przed podłączeniem do sieci głównej zostało zdezynfekowane, wypłukane i nie stanowi 

zagrożenia mikrobiologicznego. Inwestor przedkłada stosowne badania wody nr___________________ z  dnia 

_________________.  

d) geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego została przyjęta do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub posiada oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o 
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
Art. 2 pkt. 7b) 

 
 

…………………..     1. ……………………………………….2. …………………………………….3. ………………………………………… 
      (data)    (czytelny podpis Inwestora/ Inwestorów)  
 
Dodatkowe informacje: 
 

a) niniejszy protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody/ odbiór ścieków z CWŻ Sp. z o.o. 
b) niniejszy protokół nie uprawnia Inwestora do poboru wody lub zrzutu ścieków z/do sieci CWŻ Sp. z o.o.. Każdy pobór 

wody lub zrzut ścieków bez podpisanej przez strony umowy oraz montażu urządzenia pomiarowego, będzie traktowany 
przez Przedsiębiorstwo jako nielegalny pobór lub zrzut (zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Art. 28) 

c) niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Inwestor a jeden 
otrzymuje Spółka 

 
 
Miejscowość:________________________   Data sporządzenia :_____________________ 

 

Podpisy komisji: 

 

1. …………………………………………………………………… Inwestor 

2. …………………………………………………………………… Inwestor 

3. …………………………………………………………………… Inwestor 

4. …………………………………………………………………… Przedstawiciel CWŻ Sp. z o.o. 

5. …………………………………………………………………… Kierownik budowy 

6. …………………………………………………………………… Wykonawca robót 



  . 
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INFORMACJE  O SPOSOBIE I CELU PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Dotyczy osób fizycznych: 
 
Szanowni Państwo 
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie sprawnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie 
 o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dn. 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako RODO,  
 
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych: jest Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, KRS 0000185843, NIP 5792024213, Regon 
19299892000000. 
2/ Dane kontaktowe administratora:  
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
ul: Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański 
e-mail iodo@cwz.pomorskie.pl, nr tel. 55 246 02 70  
3/ Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych: możliwość  podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia 
umowy   
4/ Kategorie danych, które przetwarzamy: 1/ imię i nazwisko; 2/ adres , 4/ numer telefonu, 5/ adres e-mail. 
5/ Odbiorcy danych: Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez administratora oraz przez jego 
podwykonawców,  
z którymi Centralny Wodociąg Żuławski ma podpisane umowy powierzenia, np. kancelarie radców prawnych, firmy 
informatyczne. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego 
korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. Nadto dane osobowe mogą być przekazane 
podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, 
organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu 
obowiązującą podstawę prawną. 
6/ Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody prze Panią/Pana, 
a w przypadku zawarcia umowy do czasu zakończenia jej realizacji oraz przez okres jaki wynika z przepisów prawa (w 
tym przedawnienia roszczeń). 
7/ Pani/Pana prawa: W stosunku do ww. danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych 
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie 
przetwarzania danych osobowych. 
8/ Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne,  
ale niezbędne do podjęcia działań w celu  zawarcia umowy. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych 
jest brak możliwości realizowania ww. działań. 
 
Zostałem(am) poinformowany(a) o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z 13 art. RODO na co wyrażam 
zgodę. 

  …………………..……..…     1. ……………….………………………… 2. …………….………………………… 
 (data)                 (czytelny podpis)                           (czytelny podpis)  
 
 

             3.  ……………….………………………. 5. ………………………………………. 
(czytelny podpis)             (czytelny podpis) 
 
 

            6.  ……………….…………………………. 
               (czytelny podpis)   
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