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Bobrowniki, ……............................ 
 
 

………………………………………………………… 
(Nazwisko i imię) 

……………………………………………………..… 

……………………………………………………….. 

(Adres zamieszkania) 

………………………………………………….….… 
(nr telefonu kontaktowego) 

 

Z L E C E N I E 

Zlecam „Aquaplus” Sp. z o.o. wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej */ kanalizacyjnej* na podstawie 

projektu ……………………………………………………………………………………. uzgodnionego w dniu

 …………………………………………… oraz Decyzji o zajęcie pasa drogowego nr 

……………………………………………………………………. z dnia …………………………………………………………………………………………… 

przy ulicy……………..……………………..………… nr działki …………………..….….………………………………………………………………… 

w miejscowości ………………………………………….………………....……………..……………………………………………………………………. 

z zakresem prac : 

1. Całość podłączenia w zakresie pełnym ( prace ziemne i montażowe)* 

2. Prace montażowe bez wykopów (z materiałem)* 

3. Wpięcie do sieci wodociągowej*/ kanalizacyjnej*/ studzienki kanalizacyjnej* 

4. Wykonanie* / montaż* studzienki wodomierzowej*/ kanalizacyjnej* 

5. Przewiert pod drogą* 

6.Inne 

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

*Niepotrzebne skreślić. 
 

UWAGA! W przypadku wykonania prac ziemnych przez inwestora – zobowiązany jest on do doprowadzenia uszkodzonej nawierzchni do 
stanu pierwotnego lub projektowanego. Wykop wykonać na głębokości 1,4 m. Należy przygotować obsypkę piaskową min. 20 cm na 
wyrównanej warstwie podłoża w wykopie oraz 30 cm od wierzchu rury. Przebieg trasy rurociągu winien być oznaczony taśmą z metalową 
wkładką. 

 

 

……………………………. 
Podpis inwestora 

 
 

Niniejsze zlecenie jest umową w rozumieniu art. 734 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z Art. § 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy  za 

wykonanie przyłącza, a nie umówiono się na wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. 

 
 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia w/w zlecenia. 
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Klauzula informacyjna 

 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest „Aquaplus” Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki,  

zwanym dalej Administratorem; 
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): 

e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem  w/w zlecenia w celu wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to 
będzie z przepisu prawa; 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie 
przez okres wynikający z przepisów prawa; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. W przypadku podania danych w sposób dobrowolny posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa lub są podane w sposób dobrowolny; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim 

dane osobowe zostaną zebrane. 

 
………………………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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