
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ….............................. Prezesa Zarządu
w sprawie usług wykonywania projektów technicznych

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

…................................................................. Warta, dnia …..............................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................
tel. …...........................................................

             (Inwestor)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

ZLECENIE

1. Inwestor zleca wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego *

do nieruchomości  zlokalizowanej  w miejscowości  …............................................................,  działka
geod. nr …..............................,  do której posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli.

2. Warunkiem  wykonania  niniejszego  zlecenia  jest  uzyskanie  i  przekazanie  przez  Inwestora
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dotyczących lokalizacji przyłącza w gruntach niebędących
w jego posiadaniu oraz wykonania na ich terenie prac budowlanych.

3.     Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie ww. usługi ustala się na kwotę: ….................................
(słownie:.
….....................................................................................................................................................).

4. W przypadku zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego * ZWiK Warta
Inwestor oświadcza, że:
- jest (nr NIP …………………………………………) / nie jest * czynnym podatnikiem VAT,
- jest / nie jest * podwykonawcą usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT,
- jest / nie jest * końcowym odbiorcą usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy o
VAT.

5. Wykonanie  usługi  nastąpi  w  terminie  30  dni  liczonych  od  dnia  przekazania  wszystkich
niezbędnych  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  2  oraz  przedłożenia  mapy  do  celów
projektowych (2 egz.).

6. Należność  za  wykonanie  projektu  technicznego  uregulowana  zostanie  po  przekazaniu
przedmiotu umowy oraz otrzymaniu faktury VAT.

* niepotrzebne skreślić 

                
…....................................................... ….......................................................

(ZWiK Warta)                                 (czytelny podpis Inwestora)

Inwestor wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wykonywaniem
niniejszego zlecenia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016r., poz. 922
ze zm.).  Jednocześnie oświadcza,  że  został  poinformowany o przysługującym mu prawie  dostępu do treści
swoich danych i możliwości ich poprawiania. Upoważnia również ZWiK Warta do wystawienia faktury VAT bez
podpisu.

                      ….......................................................
                                     (czytelny podpis Inwestora)



W załączeniu:
– oświadczenie  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  (w  przypadku

współwłaścicieli: pisemne zgody współwłaścicieli)

– mapa do celów projektowych (matryca / wersja elektroniczna z certyfikatem)


