POLA CIEMNE OBOWIĄZKOWE, POLA KROPKOWANE WYPEŁNIĆ OPCJONALNIE
POLA WYBORU ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM, WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
NIP- 628-00-01-037, KRS 0000067967

ZLECENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
2. BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
ZLECENIODAWCA

imię, nazwisko lub nazwa firmy

telefon / e-mail (dane podawane dobrowolnie, dane ułatwią kontakt ze Zleceniodawcą)

miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu/lokalu

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI

; adres nieruchomości taki sam jak adres Zleceniodawcy,
; adres nieruchomości objętej zleceniem:

ulica

miejscowość

kod pocztowy

nr domu/lokalu

numer działki

TTznak warunków technicznych

Zleceniodawca zleca Wykonawcy odpłatną realizację następujących prac:

; wykonanie przyłącza wodociągowego:
; do studni wodomierzowej
; do budynku
; wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Zleceniodawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego
/kanalizacyjnego(1) w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego zlecenia w siedzibie Wodociągów
Chrzanowskich Spółka z o.o.
W przypadku nie podpisania umowy zlecenie nie będzie realizowane.
Okres realizacji – około 3 miesiące od daty zawarcia umowy na wykonanie przyłącza.
Wynagrodzenie za wykonanie przyłącza jest określone na podstawie cennika usług Wodociągów Chrzanowskich
Sp. z o.o., obowiązuje na dzień podpisania umowy. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji Wykonawca przestawi koszt
wykonania zlecenia.
(1)

– niepotrzebne skreślić
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Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:
▪ Aktualna mapa do celów projektowych (lub aktualna mapa zasadnicza oraz ewidencyjna)
▪ Plan zagospodarowania nieruchomości – dla obiektu nowo budowanego.
▪ Rzut piwnic/parteru (w przypadku lokalizacji wodomierza wewnątrz budynku)
▪ Kopia mapy z proponowanym przebiegiem przyłącza uzgodnionym między Stronami
▪ Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
▪ Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy)
▪ Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS (w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej)
Wodociągom Chrzanowskim Sp. z o.o. przysługuje prawo żądania innych dokumentów niezbędnych
do realizacji przedmiotowego zlecenia.

PEŁNOMOCNICTWO
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zlecenia.
Plan zagospodarowania działki2.Mapa zasadnicza lub mapa do celów
projektowych(wwersjielektronicznej(dxf lub dwg)(2))3. Rzut piwnic / parteru.
Uwaga:
1. Zleceniodawca zobowiązuje się podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków
w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru wykonanego przyłącza.
2. W przypadku lokalizacji przyłącza w pasie drogowym Zleceniodawca zobowiązany będzie do pokrywania
opłat za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam że dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu.
Zleceniodawca

data

czytelny podpis

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8
w Chrzanowie.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z wnioskiem oraz okres
konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania
systemów IT,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz przeniesienia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania wniosku oraz współpracy z Administratorem danych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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Załącznik nr 1
do zlecenia robót budowlanych
- budowa przyłącza

Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
NIP- 628-00-01-037, KRS 0000067967

PEŁNOMOCNICTWO

imię, nazwisko lub nazwa firmy

miejscowość

kod pocztowy

nr domu/lokalu

ulica

Udzielam pełnomocnictwa Wodociągom Chrzanowskim Sp. z o.o. do dokonania
czynności prawnych i faktycznych związanych ze zleceniem robót budowlanych związanych
z budową przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego(1) do nieruchomości:

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu/lokalu

numer działki

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie. Wszelkie zmiany
niniejszego pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa uniemożliwi wykonanie zlecenia.

data
(1)

czytelny podpis

– niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie
potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
Dane składającego oświadczenie

imię, nazwisko lub nazwa firmy

telefon / e-mail (dane podawane dobrowolnie, dane ułatwią kontakt ze Składającym oświadczenie)

miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu/lokalu

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem posiadaczem nieruchomości położonej
w ……………………, ul. …………………… , numer ewidencyjny działki/ek
…………………………
Oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do korzystania z w/w nieruchomości:
; własność (nr KW): ……………………………………………………………………………
; współwłasność (wielkość udziału np. ½, nr KW) ……………….……………………………
; własność małżeńska(nr KW): …………………………………………………………………
; użytkowanie wieczyste (nr KW): ……………………………………………………..………
do(1): ………………...…………………...………
; użytkowanie, czas nieokreślony/określony
(1)
; najem, czas nieokreślony/określony do : ……………..…………………………..…………
(1)
; dzierżawa, czas nieokreślony/określony(1)do : …………….…..…….……..…………………
; zarząd, czas nieokreślony/określony do : ……………..…………...……………………...…
; inne: ……………..……………………………………….……………………………………
Oświadczam, równocześnie że:
; jestem jedynym właścicielem przedmiotowej działki/ek
; jestem współwłaścicielem przedmiotowej działki/ek i posiadam pełnomocnictwo
pozostałych współwłaścicieli do zawarcia umowy:
(1)
; na wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
(1)
; na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
(1)

– niepotrzebne skreślić

Oświadczam że dane przedstawione
i odpowiadają stanowi faktycznemu.

data

w

niniejszym

Oświadczeniu

są

prawdziwe

czytelny podpis
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