WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
w sprawie jakości ścieków
Częstochowa, dnia .......................................

.................................................................
imię i nazwisko osoby składającej wniosek

.................................................................
telefon kontaktowy

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
W CZĘSTOCHOWIE
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
Proszę o zawarcie umowy w sprawie jakości ścieków powstających w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej i odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.
1. Nazwa firmy: ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy/właściciel(e) firmy:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania 1)
Adres firmy: ......................................................................................................................................
...................................................................... gmina ..........................................................................
Nr identyfikacyjny NIP ......................................................................................................................
Pesel właściciela firmy 1 ....................................................................................................................
telefon kontaktowy, e-mail ................................................................................................................
2. Właściciel posesji, na której jest prowadzona działalność: ...............................................................
............................................................................................................................................................
3. Odbiór ścieków: kanalizacja/zbiornik bezodpływowy (niepotrzebne skreślić)
4. Wody deszczowe z terenu posesji odprowadzane są do: ...................................................................
............................................................................................................................................................
5. Krótki opis prowadzonej działalności gospodarczej, przeważająca działalność gospodarcza
(kod PKD), przeciętne zatrudnienie:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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dotyczy właściciela firmy zarejestrowanej w CEIDG.
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Istniejące/planowane (niepotrzebne skreślić) urządzenia wstępnie podczyszczające ścieki
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Rodzaj ścieków: przemysłowe + bytowe/przemysłowe (niepotrzebne skreślić)
7. Przybliżona ilość ścieków: ........................ m3/dobę (w oparciu o rzeczywiste zużycie
przy istniejącej działalności lub planowane zużycie z dokumentacji projektowej)
8. Czas pracy zakładu: ...........................................................................................................................
(ciągły, 1, 2, 3-zmianowy)
9. Źródła poboru innych wód poza Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie:
............................................................................................................................................................
10. Osoby upoważnione do uczestnictwa w kontroli (obecność przy poborze próbek ścieków)
i podpisania protokołu z kontroli:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. W załączeniu przedkładam plan sytuacyjny posesji na terenie, której prowadzona jest działalność
gospodarcza.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2015 r.
poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, zwane dalej Spółką,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

.....................................................................
Podpis
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