
DANE ZLECAJĄCEGO 

 Imię i Nazwisko / nazwa Firmy* …..............................................................................................................................

 Adres zamieszkania / siedziba Firmy*...........................................................................................................................

 NIP (w przypadku firmy)*: …..................................................... nr telefonu: ............................................................(1)

Zlecam ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie wykonanie usługi polegającej na określeniu warunków
technicznych  przyłączenia  nieruchomości  do  kanalizacji  sanitarnej  oraz  wykonanie  przyłącza
kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na mojej posesji położonej w Myszkowie przy ulicy:

….................................................................................................................................................................
(adres nieruchomości która ma zostać przyłączona do kanalizacji: ulica, nr budynku, nr działki)

ZWiK Sp.z z o.o. na podstawie niniejszego zlecenia zobowiązuje się do wykonania:

1. Opracowania  warunków  technicznych  przyłączenia  nieruchomości  wskazanej  w  niniejszym
zleceniu do sieci kanalizacyjnej  

Kwota  za  wykonanie  przedmiotowej  dokumentacji  wynosi  660  zł  netto  +  23%  VAT (na  podstawie
cennika usług i opłat ZWiK Sp. z o.o.) 
Za wykonanie przedmiotowej dokumentacji Zlecającemu zostanie wystawiona faktura VAT z  terminem
płatności  14 dni od daty jej dostarczenia. Jednoczesne warunkiem przystąpienia przez ZWiK Sp.z o.o. do
realizacji pkt. 2 niniejszego zlecenia jest zapłata w/w faktury wystawionej za opracowanie dokumentacji.

2. Wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego  w oparciu o dokumentację o której mowa  w punkcie nr 1
niniejszego zlecenia  (na odcinku od istniejącego sięgacza doprowadzonego do granicy posesji) 

Zlecający  przyjmuje  do  wiadomości,  że  kwota  za  wykonanie  przyłącza  kanalizacyjnego  zostanie
wyliczona w następujący sposób:

1/ Cena jednostkowa za 1 mb przyłącza x długość przyłącza wg dokumentacji wskazanej w pkt. 1

2/ Cena 1 szt studni rewizyjnej x ilość studni wg dokumentacji wskazanej w pkt. 1

3/ Cena za wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w wysokości 715 zł netto. 

Przy czym cena wykonania jednego metra bieżącego przyłącza kanalizacyjnego z rur DN 160 wynosi
272,44 zł netto, natomiast koszt studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym wynosi 811,04 zł netto/szt.

Powyższe jednostkowe kwoty wynikają cennika usług i opłat ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie, do całej
kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Należność za wykonaną usługę wykonania przyłącza kanalizacyjnego  płatna będzie w terminie 14 dni
na  podstawie  faktury  wystawionej  po  wykonaniu  zlecenia  czego  potwierdzeniem  będzie  spisanie
protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego.   

UWAGA w cenach jednostkowych podanych w pkt. 2  zlecenia nie są uwzględnione następujące prace:
1. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonej,
2. wycinka drzew, 
3. rozbiórka i odtworzenie obiektów tzw. małej architektury.

Ponadto  w  przypadku  skrajnie  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  (np.  ulewy,  mróz)  lub
gruntowych (wysoki poziom wód gruntowych) może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu realizacji
robót ziemnych. W takiej sytuacji  po uzgodnieniu tego ze Zlecającym może również nastąpić zmiana
kalkulacji pierwotnej ceny wynikająca z konieczności prowadzenia prac w trudnych warunkach.
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
tel: 034/313-20-11, e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl, www.zwik-myszkow.pl

ZLECENIE
wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej
nieruchomości posiadającej doprowadzony sięgacz kanalizacyjny

S/056/21

data wpływu zlecenia do ZWiK



 Proponowany przez Zlecającego termin wykonania przyłączenia do kanalizacji ............................................

 Uwagi zleceniodawcy : ................................................................................................................................................

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

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

POUCZENIE

Jeżeli Zlecający wyrazi wolę odstąpienia od  realizacji przez ZWiK Sp. z o.o. przedmiotu niniejszego
zlecenia  lub  jego  części,  będzie  zobowiązany do  zapłaty należności  w  wysokości  proporcjonalnej  do
zakresu czynności  jakie zostały wykonane przez Spółkę do chwili, w której Zleceniodawca poinformował
w sposób pisemny o odstąpieniu od zlecenia.

Po  stronie  Zleceniodawcy  leży  obowiązek  wskazania  istniejącego  uzbrojenia  terenu  w  miejscu
wykonywania zleconych prac. ZWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
powstałe na nie zinwentaryzowanym podziemnym uzbrojeniu terenu. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w 42-300 Myszków przy ul. Okrzei 140, tel:034/313-20-11;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisząc na adres Zakładu lub e-mail: bok@zwik-myszkow.pl;
3.  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane będą  w celu  realizacji  niniejszej  usługi  –  podst.  prawna  art.6  ust.1  lit.b,  lub  lit.  c  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4.  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  takich  danych  w oparciu  o  przepisy
obowiązującego  prawa,  w  szczególności  uprawnieni  projektanci  instalacji  wod-kan  działający  na  zlecenie  administratora  danych  celem
wykonania stosownej dokumentacji technicznej, której dotyczy zlecenie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji realizacji  usługi oraz późniejszej umowy natomiast po tym okresie
w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
6.  posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  ich  sprostowania,  usunięcia,  sprzeciwu  lub  ograniczenia
przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
8.  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  niemożliwa  przygotowanie  umowy,  a  zatem również  jej
późniejszą realizację związaną ze świadczeniem usługi;

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z informacją na temat wykorzystania jego danych osobowych zgodnie  z zapisami  art. 13.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) znajdującego się poniżej
dostępnego również na stronie internetowej Zakładu pod adresem oraz w jego siedzibie przy ul. Okrzei 140  w Myszkowie.

Zleceniodawca przed złożeniem niniejszego zlecenia zobowiązany jest zapoznać się z cennikiem usług i opłat ZWiK
Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej  www.zwik-myszkow.pl oraz w siedzibie Zakładu.

Niniejsze  zlecenie  dotyczy  wyłącznie  nieruchomości  do  których  został  wcześniej  wykonany  tzw.  siegacz
kanalizacyjny  tj.  odcinek  instalacji  kanalizacyjnej  włączony do  miejskiego  kanału  sanitarnego  i  doprowadzony do
granicy nieruchomości zakończony studzienką lub zaślepiony w gruncie. 

Zleceniodawca oświadcza,  że  posiada  prawo do dysponowania  nieruchomością  do której  ma
zostać przyłączona do kanalizacja jak również, że wszystkie dane podane w niniejszym zleceniu są
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

                                                          
       DATA ZLECENIA: ….........................................     

….......................................................
           (czytelny podpis zleceniodawcy) 

--- ADNOTACJE ZWiK SP. Z O.O. w MYSZKOWIE ---

 Uzgodniony ze zlecającym termin realizacji: …...........................................................................................

 Uwagi:

(*) niepotrzebne skreślić, (1) podanie kontaktowego nr telefonu nie jest obowiązkowe, jednakże zalecane w celu płynnej obsługi niniejszego zlecenia. 
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