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Dane Inwestora:                                           Suszec, dn.………………………… 
 
.......................................................................................................     
                                         Imię i nazwisko/Nazwa 

 

....................................................................................................... 
                                       Adres do korespondencji 

 

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

 

tel. ................................................................................................. 

 

adres e-mail.................................................................................. 

Dane Pełnomocnika Inwestora**: 

Imię i nazwisko/Nazwa: ............................................................ 

Adres zamieszkania/Siedziba: ................................................... 

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

nr telefonu Pełnomocnika: ........................................................ 

adres e-mail Pełnomocnika: .......................................................      

     

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki   
Komunalnej Sp. z o. o. 
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 2 
NIP: 638-15-20-566 

 

ZLECENIE WYKONANIA  

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO* 

 

1. Wykonawca wykona przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne* zgodnie z wykonanym planem 

sytuacyjnym w miejscowości ………………………przy ul..………………………………………… 

nr działki……………………………………  

2. Inwestor zapłaci Wykonawcy za prace, o których mowa w pkt 1 kwotę w wysokości: 

……………………… zł netto …………………………….zł brutto. 

3. Do wartości netto płatności zostanie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących  

dla tego rodzaju robót w dniu ich wykonania. Płatność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury. 

4. Termin wykonania zlecenia: ……………………………..  

Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich wykonanie. 

5. Do obowiązków Inwestora należy: 

a) udostępnienie trasy przebiegu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* zgodnie  

z wykonanym planem sytuacyjnym i uzgodnieniami na czas wykonania robót. 

b) załatwienie wszelkich formalności związanych z zabezpieczeniem sieci kolidujących z 

projektowanym/i przyłączem/ami na czas prowadzenia robót zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi. 

c) udostępnienie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód oraz uzgodnień niezbędnych 

do prawidłowego wykonania przyłącza/y i organizacji robót.  

6. Koszty związane z wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 5 ponosi Inwestor. 
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7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub opóźnienia, które nie powstały z winy 

Wykonawcy lub powstały z winy osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Inwestor wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego*. 

9. W sprawach nie uregulowanych Zleceniem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                                                                                                                                                     
Podpis Inwestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

□ plan sytuacyjny zatwierdzony przez PGK Sp.  z o. o. 

□ decyzja zajęcia pasa drogowego 

□ zgody właścicieli działek 

□ uzgodnienia branżowe 

□ pełnomocnictwo 
 

Uwaga: zaznaczyć właściwy kwadrat 

*   niepotrzebne skreślić 

   ** pełnomocnik osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości 

  
 
 
 
 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą  
w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066156 (dalej jako: 
„PGK”). 
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:  
kontakt@pgksuszec.pl lub w formie papierowej pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego zlecenia oraz  
w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).  

Pani/Pana dane osobowe PGK może przekazywać: 

• osobom upoważnionym przez PGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, informatycznym 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji przedmiotowego zlecenia i jego archiwi-
zacji. 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwa-
rzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przedmiotowego zlecenia. 
 


