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Parzęczew ............................................... 

Imię i Nazwisko/Nazwa 

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

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

Adres zamieszkania/Siedziba 

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

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

Telefon  ........................................................... 

Emajl:   ……………………………………… 
 

       Zakład Gospodarki Komunalnej  

       w Parzęczewie 

       95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5 
 

ZLECENIE 
Niniejszym zlecam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonanie usługi 

polegającej na wykonaniu przyłącza: wodociągowego / kanalizacji sanitarnej                                                                 

/ wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.  
 

Miejsce wykonania przyłącza:  
.......................................................................................................................................................................  

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

Zakres zleconej usługi:  

Plan przyłącza / Projekt organizacji ruchu / Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna                                

/ Wykonanie przyłącza / Punkt czerpalny przy SW/ Wprowadzenie instalacji do budynku                       

/ Zakres dodatkowy: ………………………………………………………………………………/ 
 

Uwagi: 

1. Lokalizacja przyłącza zgodnie z załącznikiem graficznym złożonym do wniosku o TWZ. 

2. Średnica przyłącza Dn. ………………….. PE. 

3. Lokalizacja wodomierza - Studnia Wodomierzowa / Budynek ( pom…………………………) 

4. Typ Studni wodomierzowej - ………………………………………………………………….. 

5. .........................................................................................................................................................

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

Uzgodniony termin wykonania usługi: Do dnia ...................................................................................  
 

Uzgodniona wartość usługi wg. wyceny indywidualnej: …………………………………… zł. brutto.  
 

Sposób odbioru faktury za wykonaną usługę:  

Osobisty w siedzibie ZGK Parzęczew / Przesyłka pocztowa / Przesyłka elektroniczna faktury                        

w formacie PDF na adres elektroniczny wskazany poniżej:..................................................................  
 

Zleceniodawca oświadcza iż:  
1. Uzgodnienie planu przyłącza i projektu organizacji ruchu jest po jego stronie. 

2. Dysponuje prawem do terenu na cele budowlane dla nieruchomości na których zlokalizowane będzie przyłącze.  

3. Przekaże ZGK w Parzęczewie kopię aktualnej mapy zasadniczej obszaru na którym wykonane będzie przyłącze.  

4. Zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości usługi w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszego 

zlecenia.  

5. Zobowiązuje się do zapłaty wystawionej faktury po wykonaniu przyłącza ( należność pozostała ), w terminie do 14 dni od daty 

jej wystawienia.  

6. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZGK w Parzęczewie moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie do 

celów statystycznych oraz związanych z rozpatrzeniem i realizacją niniejszego zlecenia, a także oświadczam, że zostałem(am) 

poinformowany(a) o adresie siedziby administratora danych, którym jest ZGK w Parzęczewie, określonym w niniejszym 

dokumencie, celu zbierania danych oraz przysługującym prawie do wglądu do swoich danych oraz prawie ich poprawiania.  
 

 

 

Podpis Zleceniodawcy: ............................................................. 
 

Zlecenie przyjęto do realizacji: 

Numer zlecenia: ............................................. 

 

Pieczątka-Podpis: ............................................. 


