
 
Zlecenie wykonania  przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego² 

 

Zleceniodawca: 

Imię i nazwisko 
/Nazwa firmy/ 

 

Adres   

Adres do 
korespondencji 

 

NIP: Regon: KRS: 

nr tel. (1): adres e-mail (1): 

                                      

                                                        Warunki realizacji usługi 

 

1. Zleceniobiorca wykona z własnych materiałów przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne ²                        

w…………………………….ul. ………......... działka nr…………… do urządzenia 

wodociągowego/kanallizacyjnego² zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym 

przez Zleceniodawcę oraz z warunkami technicznymi oraz wykona inwentaryzacje 

geodezyjna wykonanego przyłącza 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za prace, o których mowa w pkt.1 wynagrodzenie 

w oparciu o kalkulacje indywidualna wynagrodzenie w kwocie …………………zł brutto.. 

3. Termin realizacji usługi nastąpi w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania zlecenia. 

4. Warunkiem przystąpienia przez Zleceniobiorcę  do budowy przyłącza jest uregulowanie 

płatności określonej w pkt. 2. 

5. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:  

 Udostępnienie trasy przebiegu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego² 

zgodnie z wykonanym projektem i uzgodnieniami na czas wykonywania robót. 

 Uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego w przypadku, gdy 

planowane przyłącze lub miejsce włączenia zlokalizowane są w pasie 

drogowym.  

6. Koszty związane z wykonaniem czynności, o których mowa w pkt. 5 ponosi 

Zleceniodawca. 

7.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub opóźnienia, które nie 

powstały z winy Zleceniobiorcy. 

8. W sprawach nie uregulowanych Zleceniem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.    

   
  
 

 

 

Zleceniobiorca: 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Zakrzewie 
Sp.zo.o 
Zakrzew 51A 
26-652 Zakrzew 
tel. 48 610 57 08 

Data przyjęcia wniosku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            

(1) – podanie nr tel. i adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale ułatwi realizację niniejszego wniosku (nie dotyczy osób 
prawnych) 

(2) – niepotrzebne skreślić 

 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o., 
Zakrzew 51 a, 26-652 Zakrzew  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wniosku o wykonanie ekspertyzy wodomierza, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie 
wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa 

6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa ) 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym dobrowolne 

9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 

10) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

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

                            (czytelny podpis Zleceniodawcy) 

 

 

                                         Potwierdzenie Przyjęcia zlecenia. 

 

 

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o potwierdza przyjęcie do realizacji 

zlecenia wykonania przyłącza na warunkach określonych powyżej 

 

 

 

Data potwierdzenia przyjęcia zlecenia         Podpis osoby upoważnionej przez Zleceniobiorcę.   

 

 

 

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

mailto:bodo.radom@gmail.com

