Zlecenie nr .......………...…..............… z dnia …………….....………….
Dane zleceniodawcy
Imię i nazwisko, Pełna nazwa ﬁrmy: ………..……………………………………………………..…………………….…….…..……….
Adres zamieszkania:…….…………………………………………………………………………………..……………………….…..…...…….
Telefon kontaktowy/e-mail: …………..……………………………………………………………………………...……..…………………
NIP (podatnik VAT/osoba prawna)/PESEL (osoba ﬁzyczna)……………………………………………………...…………..…..
W przypadku gdy Zleceniodawca nie jest wyłącznym Właścicielem nieruchomości do której zleca wykonanie przedmiotu
zlecenia należy wypełnić dodatkowo Dane właściciela

Dane właściciela

Imię i nazwisko, Pełna nazwa ﬁrmy: ………..……………………………………………………..…………………….…….…..……….
Adres zamieszkania:…….…………………………………………………………………………………..……………………….…..…...…….
Telefon kontaktowy/e-mail: …………..……………………………………………………………………………...……..…………………

ZLECAM

PRZEDSIĘBIORSTWU KOMUNALNEMU NAD DŁUBNIĄ Sp. z o.o.

Opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

1

do budynku ………………………………………………………………………………………………………………………………...
W przypadku rezygnacji ponoszę wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu.

ZAŁĄCZNIKI
1. Warunki techniczne podłączenia wody / kan. sanitarnej 1
2. Mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych w oryginale – 1 egz. + wersja elektroniczna (dxf lub dwg)2
3. Plan zagospodarowania działki (wersja papierowa/elektroniczna (dxf lub dwg)2
4. Rzut najniższej kondygnacji budynku (piwnic /parteru) 1
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w Starostwie Powiatowym w Krakowie (2 x w oryginale)
6. Pozwolenie na zajęcie terenu np. zgoda z urzędu gminy / zgody sąsiadów dz. ………………………………...…………….
(w przypadku gdy przyłącze będzie przechodzić przez ich teren)
7. Zatwierdzenie lokalizacji przyłącza / miejsca usytuowania zestawu wodomierzowego

UZGODNIONE WARUNKI WYKONANIA ZLECENIA
1. Realizacja przedmiotowego zlecenia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji
2. Cena usługi zgodna z cennikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowicach
Włościańskich oraz ustalonymi opłatami przez Starostwo Powiatowe, na dzień wykonania przedmiotu zlecenia, płatna
w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT – uzależniona jest od ilości części składowych zlecenia t.j.
a) wykonanie projektu przyłącza wodociągowego
b) wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego
Ostateczną cenę usługi stanowi suma cen poszczególnych części składowych zlecenia na dzień wykonania przedmiotu
zlecenia………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu zlecenia
4. Projekt zostanie wydany po zapłaceniu faktury
Uwaga: Przedsiębiorstwu przysługuje prawo żądania dalszych dokumentów

Termin opracowania projektu z uzgodnieniami wynosi trzy miesiące od dnia podpisania zlecenia.

….............................

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

(podpis Zleceniobiorcy)

( podpis Zleceniodawcy)

Integralną częścią zlecenia jest załącznik nr 1. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Bliższe informacje w zakresie ochrony
Państwa danych osobowych najdują się na naszej stronie internetowej: h p://pkndiwanowice.pl 1 – niepotrzebne skreślić , 2 –
dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej drogą e-mailową na adres: sekretariat@pkndiwanowice.pl
Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
NIP: 682 178 17 57 REG: 384313655
KRS:0000821733 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

