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Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do wydania warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji, sporządzenia umowy 

przejęcia, protokołów odbioru i przejęcia, zgodnie z właściwością określoną w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Gdańska. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GIWK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 201, 80-122 Gdańsk. W sprawach związanych z 

Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo rodo@giwk.pl. 
 
Opłata brutto za uzgodnienie wg cennika GIWK Sp. z o.o. 
 
       Lokalizacja obiektu                                         do 1500 m2                                    do 10 000 m2 lub dł. sieci poniżej 1 km                                pow. 10 000 m2 lub dł. sieci powyżej 1 km 
                                                                       (budynki jednorodzinne)                         (budynki wielorodzinne, małe osiedla)                                    (obiekty, duże osiedla mieszkaniowe) 
                     55zł                                                          150zł                                                                      290 zł                                                                                                  990 zł 
 
Wszystkie dokumenty do pobrania, a także pomocne informacje znajdą Państwo na stronie www.giwk.pl  

 

KROK  1 KROK  2 KROK  3 KROK  4 KROK  5 

  

WNIOSEK O UZGODNIENIE 
 
Zlecam uzgodnienie:          

        

lokalizacji       projektu budowlanego       koncepcji 
DO UZGODNIENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ 3 EGZ. DOKUMENTACJI 

Opis i adres inwestycji: 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

Numer umowy GIWK*: 

                                                                                           
(w przypadku uzgodneinia projektu budowlanego podać numer umowy GIWK) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI 

Oświadczam, że :      

      jestem osobą fizyczną, 

      jestem podmiotem zarejestrowanym w CEIDG, 

      jestem podmiotem zarejestrowanym w KRS 

• Wydanie uzgodnionej dokumentacji w kancelarii 
GIWK tylko za okazaniem dowodu 
potwierdzającego wniesienie opłaty z wpisanym 
numerem uzgodnienia w tytule płatności.  

 

• Wszelkie wpłaty dokonane na konto GIWK bez 
podania numeru uzgodnienia w tytule płatności 
będą zwracane na konto wpłacającego 

 

• Płatność na konto bankowe GIWK Sp. z o. o.          
nr 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321 w Pekao SA. 

 

• Faktura za uzgodnienie zostanie wystawiona na 
podstawie otrzymania potwierdzenia dokonanej 
opłaty i odebrania dokumentacji. W przypadku 
nieodebrania uzgodnienia w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia GIWK wystawi na 
zleceniodawcę fakturę VAT z obowiązkiem zapłaty. 

 

 

                                  Gdańsk, dnia                              
 
 

 
           
                 Miejsce na kod kreskowy sprawy 

 
 

 
ZLECENIODAWCA  
 

                                                                                           
imię i nazwisko / nazwa firmy 

                                                                                          
adres zamieszkania / siedziby 

                                                                                           
                                                                                          
nr NIP 

                                                                                          
TELEFON KONTAKTOWY 

                                                                                          
ADRES E-MAIL 
 

INWESTOR  
 

                                                                                          
imię i nazwisko / nazwa firmy 

                                                                                          
adres zamieszkania / siedziby 

                                                                                           
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY 
(jeśli są inne niż zleceniodawca) 
 

                                                                                          
płatnik (pełna nazwa) 

                                                                                          
adres 

                                                                                           
                                                                                          
nr NIP 

 
NR uzg.                                       z dn.                              
 

       
                                              
                                                    podpis Zleceniodawcy 


