Zakład Usług Komunalnych
w Piekoszowie Sp. z o. o
ul. Czarnowska 54a
26-065 Piekoszów

Telefon: (41) 375-14-62
(41) 306-10-12
e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl

Dane Zleceniodawcy:
Imię, nazwisko / Pełna nazwa firmy*
Adres zamieszkania / Adres siedziby (ulica - nr domu – miejscowość - kod pocztowy – telefon - NIP/PESEL*)

Dane Inwestora:**
Imię, nazwisko / Pełna nazwa firmy*
Adres zamieszkania / Adres siedziby (ulica - nr domu – miejscowość - kod pocztowy – telefon - NIP/PESEL*)

*niepotrzebne skreślić
**gdy Zleceniodawca nie jest Inwestorem

ZLECENIE
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Proszę o uzgodnienie dokumentacji technicznej na:
...........................................................................................................................................................
Na działce budowlanej nr .................................................................................................................
W miejscowości ................................................................................................................................
ZUK Sp. z o. o. informuje:
1. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu
realizacji niniejszego zlecenia na usługę.
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez ZUK Sp. z o. o. w Piekoszowie w celu archiwizacji
niniejszego zlecenia na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

….….............................................
Podpis Zleceniodawcy/Inwestora
Sposób odbioru uzgodnienia:

□osobiście

□pocztą

Załączniki do zlecenia:

 2 egzemplarze dokumentacji projektowej/technicznej;
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 Oświadczenie o posiadanym prawie na włączenie się do prywatnego przewodu wodociągowego
/kanalizacyjnego;
Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego zlecenia.
UWAGA! Zlecenie należy wypełnić czytelnie. Zlecenie nieczytelne, nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne
(brak wymaganych załączników) będzie zwrócone Zleceniodawcy celem uzupełnienia.

ZOBOWIĄZANIE PONIESIENIA KOSZTÓW USŁUGI
Proszę o wystawienie faktury VAT za:

□
□
□
□

wydanie informacji o możliwości lub jej braku przyłączenia obiektu bud. do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
wydanie warunków technicznych na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
uzgodnienie dokumentacji technicznej
wydanie warunków technicznych na podlicznik rejestrujący zużycie wody bezpowrotnie
zużytej

dla:
nazwa inwestycji:…………………………………………………………………………………......
adres inwestycji:…………………………………………………………………………………........
Fakturę wystawić na: …………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................
Telefon:.............................................................
….............................................
Podpis Zleceniodawcy/Inwestora

