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Legionowo, dnia …………………………
…………………………………………
(Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy)

…………………………………………
Ulica (adres zamieszkania)

…………………………………………
(Kod, miejscowość)
…………………………………………
(PESEL / NIP – dotyczy firm)

Przedsiębiorstwo
Wodociągowo – Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 16A,
05-120 Legionowo

…………………………………………
(Tel. kontaktowy)

…………………………………………
(E-mail)

WNIOSEK O WYCENĘ
zabudowy przyłącza po terenie nieruchomości
W związku z możliwością zabudowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego* na terenie działki
nr ……………………. obr …………, zlokalizowanej przy ul. …………………………………………………………
w ………………………………… proszę o dokonanie nieodpłatnej wyceny kosztów wykonania usługi przez
PWK "Legionowo" Sp. z o.o. Nadmieniam, że posiadam konieczną dokumentację projektową w zakresie
zabudowy przyłącza/y*, posiadającą aktualne uzgodnienia PWK z dn. …………….. nr …………………………..
Wycena stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy przyłączeniowej w przypadku możliwości
technicznych jej zawarcia przez PW-K „Legionowo” i nie może być udostępniana dla innych podmiotów
gospodarczych.
Składnikami wyceny są koszty:
- zabudowy przyłącza po terenie nieruchomości lub do przewodu ulicznego,
- nadzoru technicznego nad jego zabudową,
- odbioru technicznego przyłącza,
- powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza.
Wycena nie obejmuje:
- odtworzenie nawierzchni, zieleni i nasadzeń posesji,
- likwidacji szamba bezodpływowego od poziomu koniecznego do posadowienia kanalizacyjnej studni rewizyjnej,
- zabudowy przyłącza po trasie innej niż przedłożona w dokumentacji projektowej.
Wycena zostanie opracowana na podstawie dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik
do przedkładanego wniosku. Wniosek bez kserokopii dokumentacji projektowej nie będzie wyceniony.

……….…..………………………………
(podpis / pieczątka wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Tadeusza Kościuszki 16a, 05-120 Legionowo, e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com.

Dane kontaktowe

do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągowo - Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o.
w Legionowie, e-mail: iod@pwklegionowo.com.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu
zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne i jest równocześnie warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail
nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku a ma ułatwić kontakt z Panią/Panem, w celu przyspieszenia jego
rozpoznania.
3. Z

pełnym

obowiązkiem

informacyjnym

może

się

Pani/Pan

zapoznać

na

stronie

internetowej:

http://www.pwklegionowo.com/rodo/ lub w Biurze Obsługi Klienta.

………….………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

