
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o.o. w Przemyślu  

37 – 700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4 

Sekretariat tel. 16 678 32 59 wew. 30 
Biuro Obsługi Klienta tel. 16 678 53 09 wew. 67   

email sekretariat@pwik.przemysl.pl 

 
Przemyśl, dnia …..…………………… 20…….. r. 

 

ZLECENIE 
USŁUG PROJEKTOWYCH 

Na podstawie zlecenia sporządzona zostanie umowa o prace projektowe* 
Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z cennikiem usług projektowych PWiK, dostępnym  

w Biurze Obsługi Klienta PWiK i na stronie www.pwik.przemysl.pl 

1.  DANE ZLECENIODAWCY 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć) 

Regon NIP 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

2.  DANE DO KORESPONDENCJI 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

E-mail Telefon 

3.  ADRES INWESTYCJI 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu 

Nr działki/obręb 

4.  ZAKRES ZLECENIA** 

1. Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej 

2. Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej 

3. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla przyłącza wodociągowego***                                          

4. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla przyłącza kanalizacyjnego***                                    

5. Opracowanie techniczne przyłącza wodociągowego****                                           

6. Opracowanie techniczne przyłącza kanalizacyjnego****                                              

7. Opracowanie techniczne niezależnego opomiarowania zużycia wody               

8. Opracowanie techniczne opomiarowania wody na cele ogrodowe                  

9. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu na naradzie koordynacyjnej (ZUDP)***** 

5.  ZAŁĄCZNIKI** 

1. Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 

3. Aktualna mapa do celów projektowych + wersja elektroniczna 

4. Aktualna mapa zasadnicza 
5. Projekt budowlany budynku/budowli 

6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu + załącznik graficzny 

7. Wypis z ewidencji gruntów 

8. Kopia mapy ewidencyjnej 

6.  Wykonawstwo** 
1. Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych 

*   nie dotyczy pkt. 4.3, 4.4, 4.8; 

** właściwe zakreślić;  

*** zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm.) – stosując 

przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 
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**** zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm.)  – w trybie 

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej; 

 

O wyborze trybu postępowania decyduje Zleceniodawca, przy czym w celu uniknięcia  możliwych 

komplikacji związanych z realizacją inwestycji w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U.2019.1186 ze zm.), PWiK sp. z o.o. zaleca wybór trybu zgodnie z art. 30 w/w ustawy czyli opracowania 

technicznego, które będzie zawierać oprócz wrysowanej na mapie trasy przyłączy, również opis techniczny, 

profile i inne rysunki szczegółowe, co znacznie ułatwi realizację inwestycji i pozwoli wyeliminować związane   

z tym zagrożenia 

 

***** zgodnie z art. 28b pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

(Dz.U.2019.725) na wniosek inwestora lub  projektanta sieci  uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią 

uzbrojenia terenu  lub  wójta  (burmistrza, prezydenta  miasta), uzasadniony  w szczególności  potrzebą  

wyeliminowania  zagrożeń  wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami 

uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych przyłączy. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

 

W przypadku skrzyżowań projektowanych przyłączy wody lub/ i kanalizacji z innym uzbrojeniem 

podziemnym, zwłaszcza z sieciami i przyłączami gazowymi oraz w przypadku konieczności wejścia w pas 

drogowy lub przejścia przez drogę, PWiK sp. z o.o. zaleca objęcie sytuowania przyłączy naradą koordynacyjną   

 

UWAGA opłaty związane z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej (ZUDP) pokrywa Zleceniodawca 

 

Umowa o prace projektowe zostanie sporządzona na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej określającej 

zakres zlecenia 

 

Czas realizacji zlecenia jest uzależniony od stopnia skomplikowania opracowania oraz dostarczenia 

brakujących załączników 

 

Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z rozpoczęciem jego realizacji. W przypadku rezygnacji PWiK naliczy 

opłatę manipulacyjne za podjęte czynności 

 

……………………………………..                                  ….……………………………….. 
             Podpis Zleceniodawcy                                                      Podpis Osoby przyjmującej zlecenie 

 

Oświadczenie zleceniodawcy  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia 

działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą  

w niniejszym wniosku. 

 

……………………………………..                                                                       
                                                                                                                      Podpis Zleceniodawcy                                                                                             

Klauzula informacyjna    

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu niniejszym informuje, że: 

1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu  

(ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 32 59, e-mail:  sekretariat@pwik.przemysl.pl; kontakt  

z IOD: tel. 16 678 32 59 w. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl). 

2. Celem przetwarzania podanych danych jest wykonanie zleconej usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia 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; 

DZ. U. UE. L. 2016. 119. 1). 
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3. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym w celu wykonania usługi, poza tym 

nie zostaną przekazane innym osobom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

4. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia, a także posiada prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do  

przenoszenia danych. 

5. Właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych jest wymogiem umownym, koniecznym dla jej zawarcia i/lub wykonania usługi.  

Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową wykonania usługi. 

7. Podane dane nie są profilowane. 

      
6.  Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb projektowych rozeznania–Ustalenia ze 

Zleceniodawcą: 

(opis stanu istniejącego, inf. dot. lokalizacji wodomierza, propozycje Zleceniodawcy, wyjaśnienia) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

            Podpis Zleceniodawcy                                                          Podpis Osoby przeprowadzającej rozeznanie 


