
               
       Krzyżowice, dnia ................................ 
 
........................................................ 
(IMIĘ, NAZWISKO, WŁAŚCICIELA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA) 

 

........................................................ 
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA) 
 

........................................................ 
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

 
 

........................................................ 
(NR TELEFONU)                                                

                             
WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ PLANU SYTUACYJNEGO/PROJEKTU TECHNICZNNEGO* 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO  
 
 
 ZLECAM  AKTUALIZACJĘ PLANU SYTUACYJNEGO/PROJEKTU TECHNICZNEGO* przyłącza 
wody /kanalizacji sanitarnej *  
 
do budynku ...................................................... przy ul...................................................... 

w........................................................................, nr działki.............................................. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

WARUNKI AKTUALIZACJI PLANU SYTUACYJNEGO/PROJEKTU TECHNICZNEGO 
                                                                                             
ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Wszystkie oryginalne egzemplarze projekt planu sytuacyjnego/projektu technicznego wykonanego przez 

pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice. 
2. Aktualne warunki techniczne wydane przez Wodociągi Pawłowice. 
3. Zaktualizowany PZT oraz profil przedstawiający kolizje z projektowanym uzbrojeniem, oraz zapis o 

zastosowanych zabezpieczeniach, krótki opis zmian. W przypadku projektu planu sytuacyjnego wykonanego 
przez Wodociągi Pawłowice aktualizację PZT oraz profil wykonują tut. Wodociągi w porozumieniu z 
Inwestorem po dostarczeniu aktualnej mapy. 

4. Wszelkie uzgodnienia z gestorami uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym uzbrojeniem wod - kan.  
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
6. Upoważnienie (w przypadku składania dokumentacji przez pełnomocnika). 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA AKTUALIZACJI PROJEKTU PLANU STYACYJNEGO/PROJEKTU 

BUDOWLANEGO PRZEZ WODOCIAGI PAWLOWICE: 
 

Aktualizacja projektu planu sytuacyjnego/projektu technicznego w przypadku zmian w rozwiązaniu 
technicznym oraz w terenie znacząco wpływających na inwestycję wykonana przez Wodociągi Pawłowice wymaga 
opłaty na podstawie cennika dostępnego na stronie Wodociągów Pawłowice. W przypadku gdy tut. Wodociągi 
występują o uzgodnienia branżowe w imieniu Inwestora, Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie  dodatkowe 
koszty związane z opracowaniem dokumentacji. 

  
W przypadku rezygnacji Inwestor ponosi wszystkie koszty związane z aktualizacją – ponownym opracowaniem 
planu sytuacyjnego/projektu technicznego*.  
Inwestor upoważnia Wodociągi Pawłowice do wystawienia faktury VAT  bez jego podpisu. 
 
Faktura zostanie wystawiona z datą wykonania przedmiotu zlecenia – aktualizacji Planu sytuacyjnego/projektu 
budowlanego zostanie wydany po zapłaceniu faktury 
 
 

  …………………………………………                                      …………………………………………… 
  (podpis Zleceniobiorcy)                                                               (podpis Zleceniodawcy)                                                                       

 
 

 



KLAUZULA RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych są WODOCIĄGI PAWŁOWICE, ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice, tel. 32 210 

28 80, e-mail: wodociagi@pawlowice.pl. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:  iod@twojabi.net. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa. 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 

usługi/umowy. 
  

 

……….……………………………………. 
        (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@twojabi.net

