PWiK w Hajnówce

ISO 9001 / ISO 14001
Hajnówka, dnia ......................

...........................................................
imię i nazwisko Zleceniodawcy

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

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

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

nr telefonu

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.
..................................................
(podpis Zleceniodawcy)

Załączniki:

- warunki techniczne nr ......................................................................................................................
- decyzja o zajęciu pasa drogowego ...................................................................................................
- oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane ...........................................
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ……………………………..

- inne: ..................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

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

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

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

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

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

________________________
podpis Zleceniodawcy
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PWiK w Hajnówce

ISO 9001 / ISO 14001

................................................
Imię i nazwisko Zleceniodawcy

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

................................................
PESEL

Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
Oświadczam, że jestem: ………………………………… wyżej wymienionej posesji i w
załączeniu przedkładam odpis tego tytułu prawnego.
………………………………..

……………………………

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów realizacji zlecenia na wykonanie prac budowlanych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia na wykonanie prac
budowlanych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014r.
poz. 1182).

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