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Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do wydania warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji, sporządzenia umowy 

przejęcia, protokołów odbioru i przejęcia, zgodnie z właściwością określoną w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Gdańska. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GIWK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 201, 80-122 Gdańsk. W sprawach związanych z 

Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo rodo@giwk.pl. 

Wszystkie dokumenty do pobrania, a także pomocne informacje znajdą Państwo na stronie www.giwk.pl  
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                          Miejsce na kod klienta 

 
 

 

                                         Gdańsk, dnia                              

 
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE 
PROTOKOŁU CHARAKTERYSTYKI 
INWESTYCJI 

 

INWESTOR  

                                                                                                                                                                                                  
imię i nazwisko / nazwa firmy 

                                                                                                                                                                                                 
adres zamieszkania / siedziby 

                                                                                                                                                                                                 
numer dowodu osobistego¹/KRS² 

                                                                                                                                                                                                 
nr uzgodnienia projektu 

                                                                                                                                                                                                 
TELEFON KONTAKTOWY 

                                                                                                                                                                                                 
ADRES E-MAIL 
 

W związku z realizacjią Umowy Przejęcia nr GIWK/                                                                          z dnia                                                 

dla Inwestycji przy ul.                                                               zwracam się z prośbą o sporządzenie Protokołu 

Charakterystyki Inwestycji w celu przekazania urządzeń wod.-kan. na własność GIWK.                                                        
 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 
1. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek, po których będą przebiegać sieci wod.-kan. (z naniesioną trasą ich 

przebiegu) 
2. Decyzję ZDiZ lub zgodę Prezydenta Miasta Gdańska (przygotowana przez WS UM) stanowiącą przyznanie prawa do 

dysponowania nieruchomością (w przypadku, gdy sieci wod.-kan. przebiegać będą po działkach niebędących 
własnością prywatną)  

3. Prawnocne pozwolenie na budowę sieci wod.-kan. wraz z załącznikiem graficznym (tzn. mapą projektu 
zagospodarowania terenu z pieczątką z numerem wydanego pozwolenia na budowę) lub prawomocne przyjęcie 
zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikiem graficznym. 

4. Harmonogram Etapowania budowy sieci wod.-kan. (w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana etapami) 
1 - w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna                          2 - w przypadku, gdy wniosek składa firma                                       
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      
 

 
                  Miejsce na kod kreskowy sprawy 

 
 

 

                      

 
 

                                                  
podpis Zleceniodawcy 

 


