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Wnioskodawca  Płatnik Pełnomocnik

Miejscowość Data

Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica nr domu/lokalu

Kod pocztowy/Miejscowość

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy/email

Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica nr domu/lokalu

Kod pocztowy/Miejscowość

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy/email

PESEL / NIPPESEL / NIP

ZLECENIE
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

(data, czytelny podpis)

Ulica nr domu / lokal

zlokalizowanej w Katowicach przy:

Zlecam wykonanie i przedmiotowe uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci wodociągowej

i/lub kanalizacyjnej/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* dla projektowanej inwestycji (określić

rodzaj):

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

Oświadczam, że należność zostanie uregulowana zgodnie z wystawioną fakturą po wykonaniu usługi. W
razie nie uregulowania należności Katowickie Wodociągi S. A. będą dochodzić swoich praw na drodze
sądowej.

INFORMACJA:
W celu ustalenia szczegółów wykonania projektu niezbędny jest kontakt osobisty Inwestora z Działem
Projektowym Katowickich Wodociągów S.A. tel. 32 788 26 80, projektowy@wodociagi.katowice.pl
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Załączniki:

Warunki techniczne wydane przez Katowickie Wodociągi S. A.
1 egzemplarz oryginału mapy do celów projektowych zaktualizowanej w zakresie „S”, „U” i „W”
z naniesionym budynkiem (wersja papierowa oraz dodatkowo wersja cyfrowa, jeżeli znajduje się w
posiadaniu inwestora).
Wypis z rejestru gruntów.
Plan zagospodarowania terenu z rzędną 0.00 budynku.
Karta charakterystyki studni kanalizacyjnej, do której będą odprowadzane ścieki.
Zgoda na przejście przez tereny prywatne, jeśli taka sytuacja ma miejsce.
Projekt budynku (rzut piwnic lub parteru z zaznaczonym miejscem wylotu kanalizacji, przekrój przez
fundamenty, część instalacyjna).

Odbiór (po dokonaniu zapłaty faktury):

osobiście w Biurze Obsługi Klienta
przesyłka pocztowa

OŚWIADCZENIE

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ BEZ MOJEGO PODPISU.

* niepotrzebne skreslić / ** wymagane

(data, czytelny podpis)

Podpis wnioskodawcy* / Pełnomocnika*/**

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółka: Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40335 Katowice, ul. Obrońców

Westerplatte 89. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w
celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
5. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katowickie Wodociągi S.A., z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 89, 40335

Katowice w celu realizacji zlecanych przez Panią/Pana* usług. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania
moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

Data wpłynięcia Numer SKRP Numer nabywcy

Podpis

Dekretacja Numer posesji BOK Zwykły Polecony Faks Email

Uwagi:

Wypełnia pracownik Katowickich Wodociągów S. A.
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