
 

TN/2 

 

Legionowo, dnia ………………………… 

………………………………………….. 
(Imię i Nazwisko – Dane Wnioskodawcy)  

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

 
………………………………………….. 
(Kod, miejscowość)

 

………………………………………….. 
(Tel. kontaktowy) 
 

………………………………………….. 

(E-mail) 

 

 

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU 

pod względem technicznym i eksploatacyjnym 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(tytuł projektu wraz z adresem inwestycji) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
Niniejszym oświadczam, że należność za uzgodnienie projektu uiszczę przelewem lub gotówką w punkcie 
kasowym w „Błękitnym Centrum” w terminie określonym na fakturze VAT. Zobowiązuję się do uiszczenia 
opłaty i odebrania projektu w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o uzgodnieniu projektu. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany/a* iż w przypadku nieodebrania uzgodnionego projektu w terminie 
7 dni od powiadomienia przez PWK, zostanę obciążony należnością za jego uzgodnienie, a po wniesieniu 
opłaty zostanie on wysłany pocztą na podany przeze mnie adres. Jednocześnie akceptuję koszt uzgodnienia 
projektu w wysokości określonej w cenniku opłat obowiązującym w PWK „Legionowo” Sp. z o.o. oraz 
upoważniam Przedsiębiorstwo do wystawienia faktury na poniżej podanego płatnika i wyrażam zgodę               
na przetwarzanie moich  danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. 

 

DANE DO FAKTURY: 
 
…………………………………………….. 
(Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy)  

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

(Kod, miejscowość) 

 
…………………………………………….. 

(Ulica nr) 

 

…………………………………………….. 
(NIP) 

 
 

 
W załączeniu: 

projekt w ……… egzemplarzach 

………………………………………………………. 

(podpis / pieczątka wnioskodawcy) 

 
 
 
 

Przedsiębiorstwo  

Wodociągowo – Kanalizacyjne  

„Legionowo” Sp. z o.o. 

ul. T. Kościuszki 16A,  

05-120 Legionowo 



 

 

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) 
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