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Piaseczno, dn.  ..................................................   

Dane Zleceniodawcy: 

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

imię i nazwisko  

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

adres zamieszkania  - ulica, numer 

 ......................................................................................    Dane do faktury: 

kod pocztowy, miejscowość      (jeżeli inne niż w pozycji Zleceniodawcy) 

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

PESEL/NIP(nie dotyczy osób fizycznych)    …………………………………………….. 

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

nr telefonu       …………………………………………….. 

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

e-mail (nieobowiązkowo, ma na celu ułatwienie kontaktu)  …………………………………………….. 

       

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o. o. 

ul. Żeromskiego 39     

05-500 Piaseczno 

 

 

ZLECENIE 

 

Zleceniodawca zleca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. (dalej PWiK Piaseczno)  wykonanie 

przyłącza/y do gminnej sieci    □  wodociągowej    □  kanalizacji sanitarnej    □  kanalizacji deszczowej 

nieruchomości położonej w: 

miejscowości ………….……………………………… przy ulicy…………………………………..…………………. 

nr ew. działek………………………………………………….………………………………………………………… 

Dla budynku / obiektu:  □    istniejącego  □    projektowanego 

Rodzaj zabudowy: 

□    jednorodzinna     □    inne ........................................................................ 

□    wielorodzinna      

Dodatkowe informacje o zabudowie: ………………………………………………………..……………………..….. 

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

Oświadczam, iż jestem: 

□    właścicielem posesji □    współwłaścicielem    □   dzierżawcą  □   zarządcą 

□    inny tytuł prawny ……………………………………………………………………………………………………  

Zleceniodawca zleca PWiK Piaseczno prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie 

uzyskania zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zajęciem pasa drogowego, jeżeli uzyskanie takich decyzji 

jest konieczne.* 

*- w przypadku braku zlecenia tego zakresu skreślić i parafować.  

 

1. Oświadczam, że otrzymałem/am, oraz akceptuję treść Załącznika nr 1 – Zasady realizacji i rozliczenia za wykonanie przyłączy, 

stanowiącego integralną część niniejszego zlecenia. 
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2. Zobowiązuję się do opłacenia faktury za wykonanie przedmiotu zlecenia. 

3. Oświadczam, że dane zawarte w Zleceniu są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej, za podanie 

nieprawdziwych danych w niniejszym Zleceniu, przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego. 

4. Oświadczam, że otrzymałem kopię niniejszego zlecenia wraz z Załącznikiem nr 1. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

Data ………………………………………………… 

Czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli: 

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

……………………………………………………….. …………………………………………………………. 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Zasady realizacji i rozliczenia za wykonanie przyłącza/y – załącznik parafowany na każdej 

stronie i podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. 

2. Projekt techniczny przyłącza/y. 

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone i podpisane przez 

wszystkich współwłaścicieli.  

4. Zgody właścicieli działek jeśli przyłącze przebiega przez działki prywatne. 

5. Decyzja lokalizacyjna  związana z umieszczeniem przyłącza w pasie drogowym, jeżeli jest wymagana, wraz z uzgodnieniami 

oraz projektem zmiany organizacji ruchu jeżeli wymóg opracowania projektu jest określony w decyzji. 

6. Pełnomocnictwo dla PWiK Piaseczno  do reprezentowania przed organami i urzędami w sprawach uzyskania niezbędnych 

decyzji i pozwoleń związanych z realizacją przyłącza, m.in. uzyskaniem zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

oraz zajęciem pasa drogowego. – w przypadku zlecenia tych czynności PWiK Piaseczno. 

W przypadku dróg gminnych i powiatowych należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17,00 zł na konto rachunku bankowego 

Gminy 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 – Bank Pekao S.A. i załączyć do pełnomocnictwa. W przypadku dróg 

wojewódzkich i krajowych tryb i wysokość Zleceniodawca powinien ustalić z zarządcą drogi. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie  

Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO), KRS 0000324880. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu powyższego Zlecenia. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana Zlecenie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Zlecenia, trwania obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

z tytułu wykonanej usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia 

usług opieki na systemem IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze, bankom w 

zakresie realizacji płatności oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób 

przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania niniejszego Zlecenia w zakresie 

imienia i nazwiska, PESEL, adresu wykonania Zlecenia, adresu zamieszkania, danych do faktury oraz numeru telefonu w celu 

uzgodnienia terminu realizacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail nie jest warunkiem wykonania 

Zlecenia i ma na celu ułatwienie kontaktu z Panią/Panem. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Administratora 
www.pwikpiaseczno.pl  

 

 

 

mailto:iod@pwikpiaseczno.pl
http://www.pwikpiaseczno.pl/
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Załącznik nr 1 do zlecenia z dnia ……………..…… 

 

Zasady realizacji i rozliczenia za wykonanie przyłącza. 
 

I. Zasady ogólne i podstawa prawna. 

1. Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej / kanalizacji deszczowej 

(zgodnie ze zleceniem) zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

 w Piasecznie Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000324880, NIP: 1231171794, REGON: 141618601, kapitał zakładowy:  

340 142 500,00 zł, zwane w dalszej części Przedsiębiorstwo. 

2. Zleceniodawca - w treści niniejszego dokumentu to osoba fizyczna lub prawna, zlecająca wykonanie 

przyłącza. 

3. Przyłącze - w treści niniejszego dokumentu to pojedyncze przyłącze lub przyłącza jeżeli przedmiotem 

zlecenia jest więcej niż jedno przyłącze. 

 

II. Warunki i zasady realizacji zlecenia. 

1. Zlecenie wykonania przyłącza mogą składać osoby fizyczna lub prawne, które spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, dla której wykonanie przyłącza zlecają,  

b) nieruchomość, o której mowa w pkt a), zlokalizowana jest na terenie Miasta i Gminy Piaseczno,  

c) nieruchomość, o której mowa w pkt a), spełnia warunki określone w Regulaminie Dostarczania Wody 

 i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno ( Uchwała nr 926/XLVI/2021 Rady Miejskiej 

 z dn. 24.11.2021 r.) i zostały dla niej wydane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci, 

d) w przypadku kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym lub podciśnieniowym – na terenie 

nieruchomości znajduje się budynek, z którego są lub będą odprowadzane ścieki bytowe. 

2. W celu realizacji zlecenia Przedsiębiorstwo ma prawo zatrudniać podwykonawców. 

3. Przyłącze, w tym jego trasa przebiegu zostanie wykonana zgodnie z przekazanym przez Zleceniodawcę 

projektem technicznym zawierającym plan sytuacyjny. 

4. W przypadku, kiedy w trakcie wykonywania przyłącza wystąpią okoliczności nieprzewidziane, które 

spowodują zmianę trasy przebiegu przyłącza będzie ona podlegała uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.  

5. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia w przypadku nie spełnienia przez 

Zleceniodawcę warunków określonych w Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w 

Gminie Piaseczno (Uchwała nr 926/XLVI/2021 Rady Miejskiej z dn. 24.11.2021 r.)  

6. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 

a) udostępnienia terenu, dla umożliwienia realizacji zlecenia, w terminie do 21 dni roboczych od daty 

otrzymania informacji o planowanym terminie rozpoczęcia prac. W przypadku niedotrzymania tego 

terminu Przedsiębiorstwo ma prawo do odmowy wykonania zlecenia,  

b) uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, m.in. uzyskania od zarządcy drogi decyzji 

lokalizacyjnej, zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zgody na zajęcie pasa 

drogowego, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

c) dostarczenie projektu zmiany organizacji ruchu jeżeli konieczność jego opracowania wynika z 

decyzji lokalizacyjnej,   
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d) uzyskania zgody właścicieli działek prywatnych po których przebiega przyłącze, oraz uzgodnienia 

terminu i sposobu prowadzenia prac ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

7. Zleceniodawca przedstawi w/w decyzje i pozwolenia Przedsiębiorstwu przed rozpoczęciem wykonywania 

przyłącza. 

8. Koszty wynikające z zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 

jeżeli zezwolenie takie zostało wydane, będzie ponosił Zleceniodawca.   

9. Po wykonaniu przyłącza Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. Wykonanie inwentaryzacji może być zlecone niezależnemu geodecie lub zlecone 

Przedsiębiorstwu w trakcie podpisywania protokołu odbioru przyłącza. Koszt inwentaryzacji zleconej 

Przedsiębiorstwu wynosi 922,50 zł brutto za jedno przyłącze. 

10. Jeśli połączenie przyłącza z siecią nie znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej 

przyległej podlega ono obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia w terenie. W takim wypadku koszt 

geodezyjnego wyznaczenia w terenie ponosi Zleceniodawca  

 

III. Koszty realizacji zlecenia. 

1. Wykonanie przyłącza jest odpłatne i w całości realizowane przez Przedsiębiorstwo.  

2. Przed rozpoczęciem robót Zleceniodawca może zwrócić się do Przedsiębiorstwa o dokonanie wstępnej 

wyceny kosztów realizacji przyłącza w oparciu o założony przedmiar robót. 

3. Ostateczna wycena i rozliczenie będzie przeprowadzone na podstawie faktycznie wykonanego zakresu 

prac w oparciu o obmiar robót i cen jednostkowych za poszczególne rodzaje robót wg. cennika 

Przedsiębiorstwa. 

4. Ceny podstawowych rodzajów robót z uwzględnieniem kosztów materiałów wynoszą:  

 

Wyciąg z cennika Przedsiębiorstwa. 

Tabela 6. Wykonanie przyłączy wod.-kan. 

L.p. Nazwa usługi il. jedn. Cena netto Cena brutto 

16.1. Wykonanie przyłącza wodociągowego DN <=40 1 mb 
140,00 zł za każdy 

rozpoczęty 1m 
172,20 zł 

16.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego 40<DN<80 1 mb 
170,00 zł za każdy 

rozpoczęty 1m 
209,10 zł 

16.3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego DN 160 1 mb 
260,00 zł za każdy 

rozpoczęty 1m 
319,80 zł 

16.4. 
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej/podciśnieniowej DN 90 
1 mb 

190,00 zł za każdy 

rozpoczęty 1m 
233,70 zł 

16.5. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 160 1 mb 
260,00 zł za każdy 

rozpoczęty 1m  
319,80 zł 

16.6. Montaż studni rewizyjnej DN 315 1 szt. 1 200,00 zł 1 476,00 zł 

16.7. Montaż studni rewizyjnej DN 425 1 szt. 1 450,00 zł 1 783,50 zł 

16.8. Montaż studni rewizyjnej DN 315 z włazem D400 1 szt. 1 600,00 zł 1 968,00 zł 

16.9. Montaż studni rewizyjnej DN 425 z włazem D400 1 szt. 1 900,00 zł 2 337,00 zł 

16.10. Montaż studni rewizyjnej DN 1200 1 szt. 3 800,00 zł 4 674,00 zł 

16.11. Montaż studni wodomierzowej 1 szt. 3 500,00 zł 4 305,00 zł 

16.12. Montaż zasuwy domowej DN 32 – DN 50 1 szt. 750,00 zł 922,50 zł 

16.13. Obrukowanie zasuwy w pasie jezdnym nieutwardzonym 1 szt. 220,00 zł 270,60 zł 

16.16. Montaż zestawu wodomierzowego DN 20 1 szt. 390,00 zł 479,70 zł 
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16.20. Odtworzenie nawierzchni gruntowej. 1 m2 60,00 zł 73,80 zł 

16.21. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej/żwirowej 1 m2 100,00 zł 123,00 zł 

16.22. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 1 m2 220,00 zł 270,60 zł 

16.23. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 1 m2 270,00 zł 332,10 zł 

  

Uwaga do usług 16.1. – 16.12. 

Ceny wskazane w pkt. 16.1. – 16.12. obowiązują dla prac prowadzonych do głębokości 2,00 m. W przypadku prac 

prowadzonych: 

1. na głębokości 2,01 m – 2,50 m – do ceny podstawowej należy doliczyć 30%; 

2. na głębokości 2,51m – 3,00 m- do ceny podstawowej należy doliczyć 50% 

3. na głębokości 3,01 m – 4,00 m do ceny podstawowej należy doliczyć 100% 

4. na głębokości powyżej 4 m – wycena indywidualna 

16.24. Pozostałe niestandardowe roboty – wg cennika Przedsiębiorstwa lub wyceny indywidualnej. 

 

Uwagi do cennika: 

1. Pozycje od 16.1. do 16.12. nie zawierają kosztu odtworzenia nawierzchni. 

2. Pozycja 16.20. dotyczy odtworzenia warstwy ziemi roślinnej z posianiem trawy. 

3. Pozycje 16.22. i 16.23. – cena może ulec zmianie z uwagi zapisy decyzji lokalizacyjnej.  

 

5. Rozliczenie następuje po wykonaniu zlecenia i podpisaniu protokołu z technicznego odbioru robót. 

6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT w terminie do 

30 dni od dnia odbioru technicznego przyłącza.  

 

IV. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z realizacją zlecenia będą 

rozstrzygane przez  właściwy miejscowo dla siedziby Przedsiębiorstwa sąd powszechny. 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią zasad i treść ich akceptuję.  

 

 

Data ………………………………………………… 

Czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli: ………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Uwaga: 

Zasady parafują na każdej stronie i podpisują wszyscy współwłaściciele. 
 


