
                  PWiK w Hajnówce                                                                    ISO 9001 / ISO 14001

Hajnówka, dnia ......................
...........................................................
imię i nazwisko Zleceniodawcy

...........................................................
adres zamieszkania – ulica nr / kod – miejscowość

...........................................................
nr telefonu                                                                                              Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka

ZLECENIE NR......./20..... WYKONANIA PRZYŁĄCZA

Powołując się na warunki techniczne nr ..............................................., zwracam się z prośbą 

o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego*, przykanalika kanalizacji sanitarnej* oraz

zlecam wykonanie następujących robót: 

- budowa przyłącza wodociągowego śr. .................. o długości ..........................................* 

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. .................... o długości ................................* 

- wcinka wodociągowa .........................................................................................................* 

- wcinka kanalizacyjna .........................................................................................................* 

- instalacja podejścia wodomierzowego ..............................................................................* 

- inne: ...................................................................................................................................* 

w miejscowości ....................................................... ulica................................................................... 

z materiałów zakupionych przez: ...................................................................................................... 

Zobowiązuję się do dokonania zapłaty za wykonane roboty nie później niż w terminie 7 dni od 
daty otrzymania faktury. 

.................................................. 
Załączniki:                          (podpis Zleceniodawcy)

- warunki techniczne nr ...................................................................................................................... 

- decyzja o zajęciu pasa drogowego ................................................................................................... 

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane ............................

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

- inne: .................................................................................................................................................. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich  danych osobowych przez PWiK Sp. o.o. w
Hajnówce przy ul. Słowackiego 29 w celu archiwizacji i realizacji niniejszego wniosku / umowy oraz do celów
statystycznych i marketingowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o
zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści danych, uzupełniania, uaktualniania i
sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia
sprzeciwu wobec sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

________________________
podpis Zleceniodawcy
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Na podstawie wstępnej wyceny robót w zakresie jak wyżej przybliżony koszt brutto usługi wyniesie: 

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

Planowany termin wykonania zlecenia:  ........................................................................................
.................................................. 

podpis Kierownika Działu Produkcji Wody,
Utrzymania i Rozwoju Sieci WOD-KAN

Nr FV: …………………………………..
Wartośc brutto FV:………..……..


	nr telefonu Przedsiębiorstwo

