ZLECENIE WYKONANIA PROJEKTU PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO*/KANALIZACYJNEGO*
Prosimy wypełnić drukowanymi literami / * niewłaściwe skreślić

Kąty Wrocławskie, dnia
Imię i nazwisko
Nazwa
Miejscowość

Kod

Ulica, nr
Nr telefonu
E-mail
PESEL/NIP
Nr księgi wieczystej
Zlecam wykonanie projektu przyłącza wodobiągowego i/lub kanalizacji sanitarnej
Nazwa budynku (np. jednorodzinny, bliźniak, zabudowa szeregowa itp.)
Położony na działce nr
W miejscowości
Ulica, nr

Zakres zleconych prac projektowych wykonanych przez ZGK Sp. z o.o. obejmuje:
- Konsultację projektu na każdym jego etapie z Inwestorem
- Uzgodnienia z ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie oraz z zarządcami dróg (gminnych, powiatowych itd.). Maksymalna liczba stron postępowania wynosi 3
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonania przyłączy
Zakres zleconych prac projektowych wykonanych przez ZGK Sp. z o.o. nie obejmuje:
- Podkładu geodezyjnego stanowiącego podstawę wykonania projektu (Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej mapy do celów projektowych lub mapy
zasadniczej w skali 1:500, obejmującej zasięgiem cały obszar do projektowania. Wymagane jest dostarczenie mapy w wersji elektronicznej - PDF) *
- Dodatkowych czynności projektowych związanych z wykonaniem projektu z branży drogowej (organizacja ruchu zastępczego oraz odbudowy nawierzchni pasa
drogowego)**
- Uzgodnień z właścicielami prywatnych działek drogowych, przez które może przebiegać projektowane przyłącze (uzgodnienie leżą w gestii Inwestora)
*w przypadku trudności w dostarczeniu mapy ZGK Sp. z o.o. zapewni ją za dodatkową opłatą (~80zł netto)
** w przypadku trudności w wykonaniu projektu zastępczej organizacji ruchu i/lub odtworzenia nawierzchni ZGK Sp. z o.o. wykona projekt za dodatkową opłatą – cena
będzie ustalona indywidualnie
Wymagane załączniki:
1) Aktualna mapa do celów opiniodawczych lub projektowych - w formie elektornicznej w formacie PDF
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora
Po otrzymaniu kompletu dokumentów od Inwestora ZGK Sp. z o.o. wykonana kompletną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, która
pozwoli na realizację prac związanych z budową przyłącza(y). W przypadku nietypowych sytuacji cena będzie ustalana indywidualnie.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych oraz do realizacji niniejszego wniosku zgodnie z RODO:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95.46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zobowiązuję się do uregulowania faktury za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Nieopłacenie faktury w terminie skutkować
będzie naliczeniem odsetek ustawowych.

…………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis

