
Zleceniodawca            ……………………..…........                               
                       (miejscowość, data) 
Imię i nazwisko ………………………………………………… 

Adres  ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

Tel.  ………………………………………………… 

e-mail  .................................................... 

ZLECENIOBIORCA: 
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o. o.  

      ul. Józefa Piłsudskiego 77 
      05-074 Halinów 
 

Z L E C E N I E  Nr ZK………………… 
wykonania  

□   planu sytuacyjnego 

□   projektu przyłącza 

do sieci: 

□   wodociągowej  

□   kanalizacyjnej 

□   wodociągowej i kanalizacyjnej na jednym opracowaniu 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego / mieszkalnego wielolokalowego / usługowego / 
produkcyjnego*)  przy ul……………….…………………........, działka o nr ewid. .………….……………......  
w miejscowości …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
1.   Pozostałe informacje istotne: 

□   Plan sytuacyjny/projekt 1 przyłącza – 700,00 zł brutto (dla budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych);  

□   Plan sytuacyjny/projekt 1 przyłącza – 850,00 zł brutto (dla budynków mieszkalnych 

dwulokalowych / produkcyjnych / usługowych);  

□   Plan sytuacyjny/projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 1000,00 zł 

brutto (dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych); 

□   Plan sytuacyjny/projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 1200,00 zł 

brutto (dla budynków mieszkalnych dwulokalowych / produkcyjnych / usługowych). 

2. Jeśli w obrębie jednej działki ewidencyjnej powstanie budynek mieszkalny z większą 
ilością lokali niż dwa, to do podanej ceny za wykonanie projektu / planu sytuacyjnego 
należy doliczyć 200,00 zł brutto za każdy dodatkowy lokal.  

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 50 % kwoty przed wykonaniem dokumentacji,  
a 50 % kwoty po wykonaniu usługi przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. 

4. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
w przypadku, gdy projektowane przyłącze lub miejsce włączenia zlokalizowane są w 
pasie drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej. 



5. Zleceniodawca zobowiązuje się do uzyskania zgody właścicieli działki prywatnej na 
lokalizację przyłącza w przypadku, gdy projektowane przyłącze lub miejsce włączenia 
zlokalizowane są w działce prywatnej. 

6. Realizacja zlecenia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia złożenia kompletnego zlecenia z 
załącznikami. Do czasu realizacji dokumentacji nie jest wliczony czas oczekiwania na 
rozpatrzenie wniosku o zgodę na lokalizację. 

 

        
…..………………………………… 

          Podpis Zleceniodawcy  
 

 
Załączniki: 

1) pełnomocnictwo 
2) lokalizacja włączenia przyłącza do budynku 
3) warunki przyłączenia do sieci 

 
 
Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. informuje, że: 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Komunalny w Halinowie  

Sp. z o. o.. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji 
niniejszego wniosku na usługę. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach 
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenie. 

 

W/w opłaty można wnieść w formie: 

− gotówka – w siedzibie Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o.  

− przelew – na konto Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o., ul. Józefa 
Piłsudskiego 77 nr 54-8019-0000-2001-0201-0027-0001 

Faktura VAT za w/w usługę do odbioru wraz z projektem / planem sytuacyjnym w siedzibie 
Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o. o., ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Halinów, …………………..r 
(miejscowość, data) 

 
 
 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 
 

 
Niniejsze pełnomocnictwo wystawiono w Halinowie w dniu ………………………….przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
zwanego dalej Mocodawcą, 
 
reprezentowaną przez 
 
…………………………………………………………………………….….  - Pracownika  
Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów 
 
zwanym dalej Pełnomocnikiem. 
 
 

§1 
  
Mocodawca udziela Pełnomocnikowi umocowania do złożenia w imieniu i na rzecz 
Mocodawcy wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów 
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam. 
 

 
§2 

  
Pełnomocnik nie ma prawa ustanawiać dla Mocodawcy dalszych pełnomocników.  
 
 
 
 

 
 

……………………..…………… 
(czytelny podpis Pełnomocnika) 

 

……..………………………… 
(czytelny podpis Mocodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 


