KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15
NIP 756-000-43-85 www.kpwgogolin.pl
tel. 77/4 232 031
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl

Gogolin, dnia……………………............................
Inwestor

Nazwisko i Imię
/ Nazwa
Miejscowość

Kod

-

Kod

-

Ulica, Numer
KRS
NIP/REGON

/

/

Tel/ e-mail
Pełnomocnik Inwestora

Nazwisko i Imię
/ Nazwa
Miejscowość
Ulica, Numer
KRS
PESEL/NIP/REGON

/

/

Tel/ e-mail

Zlecenie wykonania przyłącza/y
Zlecam wykonanie (zaznaczyć X we właściwej kratce):
uzyskanie, w imieniu Inwestora, decyzji na umieszczenie przyłącza/y w pasie drogi (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej)
uzyskanie, w imieniu Inwestora, decyzji na zajęcie pasa drogi w celu wykonania robót oraz jej opłacenia
roboty ziemne niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego
roboty ziemne niezbędne do wykonania przyłącza kanalizacyjnego
roboty instalacyjno-montażowe przyłącza wodociągowego wraz z materiałem
roboty instalacyjno-montażowe przyłącza kanalizacyjnego wraz z materiałem
geodezyjny pomiar powykonawczy oraz zgłoszenie do powiatowego zasobu geodezyjnego nowowybudowanego uzbrojenia
odtworzenie pasa drogowego po wykonaniu przyłącza wodociągowego (jezdnia, chodnik, pobocze) odtworzenie pasa
drogowego po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (jezdnia, chodnik, pobocze) odbiór przyłącza wodociągowego
wykonanego przez Inwestora odbiór przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez Inwestora

Inwestor przekazuje dokumentację budowlaną, sporządzoną przez: ………………………………………………………………………………..…………
nr uprawnień proj. ……….………………………….. data opracowania:…………………………………...
Inwestor oświadcza, że dysponuje nieruchomością nacelle budowlane oraz oświadcza, że przekazana dokumentacja jest zgodna z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730 .)

………………………….……………………………………………………………………….
(czytelny podpis Inwestora/pełnomocnika Inwestora)

Lokalizacja obiektu:
Ulica i numer budynku:

Miejscowość:
Numer działki
Obręb
1.

Cena wykonania usług/i będzie ustalona na podstawie:
• stawek ryczałtowych zawartych w Cenniku Spółki, do pobrania http://kpwgogolin.pl/111/strona-glowna.html
• wycen kosztorysowych według Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR),
• “Informacji o cenach czynników produkcji RMS” opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, Ośrodek
Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.
• ceny usług podwykonawców (przewierty, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, z kostki, itd.)
2. Inwestor (pełnomocnik Inwestora) oświadcza, że akceptuje cenę usług/i stanowiącą sumę:
CENA NETTO=ceny ryczałtowej według cennika Spółki+wyceny powykonawczej+koszty podwykonastwa
CENA BRUTTO=CENA NETTO+VAT (według obowiązującej stawki)
………………………………………………………………….......................
(czytelny podpis Inwestora/pełnomocnika Inwestora)
(Imę Nazwisko)

Załączniki składane przez Inwestora:
Dokumentacja budowlana – komplet.
Pełnomocnictwo Inwestora, o właściwym zakresie umocowania, na działanie w imieniu Inwestora
Pełnomocnika w przypadku składania wniosku przez projektanta, lub inną osobę wskazaną w pełnomocnictwie.
Decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Decyzja na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w uzgodnionym ze Spółką terminie.
Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
Kopie zlecenia na wykonanie pomiaru powykonawczego przez geodetę.
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.
Inne, w tym niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające wykonanie usługi.
…….……………………….………………………………………………….……………………….………………………………………………….………
……………….………………………………………………….……………………….………………………………………………….………………………
.………………………………………………….……………………….………………………………………………….……………………….……………
…………………………………….……………………….………………………………………………………………………………….……………………
Wykonanie usługi wymaga skompletowania wyżej wymienionych załaczników (dokumentów).
Po wykonaniu i/lub odebraniu przyłącza/y prosimy o złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbór
ścieków (do pobrania http://bip.kpwgogolin.pl/33/90/druki-do-pobrania.html).
Po zawarciu umowy Spółka nieodpłatnie zamontuje wodomierz główny i uruchomi przyłącze/a.
Spółka informuje, że zgodnie z: art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym
odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1152, 1629), kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera
wodę z urządzeń wodociągowych lub wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze grzywny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp.
z o.o. 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15, w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania zlecenia.
(Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia1997 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.) informuję, że Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Komunalne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin. Dane będą
przetwarzane w celu świadczonych przez Spółkę usług.
2. Przysługuje Panu (Pani) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe udostępniane są organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 4. Obowiązek
podania danych wynika z treści przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis Inwestora/pełnomocnika Inwestora)

