WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
(dla osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej)
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Proszę właściwe pola zaznaczyć krzyżykiem. W przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać literami drukowanymi.

Proszę o zawarcie umowy o:

󠄉
󠄉
󠄉

- dostarczanie wody pitnej (uzdatnionej);
- dostarczanie wody pitnej (uzdatnionej) i odprowadzanie ścieków komunalnych;
- odprowadzanie ścieków komunalnych;

do nieruchomości położonej w miejscowości
nr porządkowy

przy ul.

nr lokalu

nr ewidencyjny działki

DANE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW1:
Wnioskodawca 1

Wnioskodawca 2

Imię
Nazwisko
i/lub pełna nazwa2
PESEL
Nr KRS 2
Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy / poczta
Telefony3
Adres e-mail4 na który należy
przesyłać faktury
– W przypadku gdy Wnioskodawców jest więcej niż dwóch, ich dane proszę wpisać w części Informacje i oświadczenia dodatkowe.
– Dotyczy podmiotów instytucjonalnych nieprowadzących działalności gospodarczej.
3 – Dane nieobowiązkowe.
4 _ Wypełnić w przypadku zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
1
2
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ADRES DO KORESPONDENCJI
(jeśli jest inny niż podany w części Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców)
Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy / poczta

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że stan prawny nieruchomości jest uregulowany i posiadam tytuł prawny do nieruchomości wynikający z:
Prawa własności

Prawa współwłasności

Użytkowania wieczystego

Umowy najmu

Umowy dzierżawy

Umowy użyczenia

Inne :……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiam do wglądu następujące dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:
Księgę Wieczystą o numerze
Umowę najmu nr / z dnia

…………/……………………/…
/

Umowę dzierżawy nr / z dnia

/

Umowę użyczenia nr / z dnia

/

Inne :

Oświadczam, że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym -

󠄉

Udzielam PEŁNOMOCNICTWA do podpisania umowy w moim imieniu dla:
Imię
Nazwisko
Nr dokumentu tożsamości
(wpisać rodzaj dokumentu)
PESEL

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 42 – 202 Częstochowa ul. Jaskrowska
14/20 informuje, że istnieje możliwość podpisania z naszym przedsiębiorstwem umowy użyczenia przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego będącego własnością Wnioskodawcy. W konsekwencji zostanie przejęte nieodpłatne serwisowanie przyłącza, a w przypadku
przyłączy ulokowanych w pasie drogowym, dodatkowo przejęta będzie związana z tym opłata na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
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Informacja konsumencka, zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.
tj. z dnia 9 marca 2017r.), (Dz.U. z 2017r. poz. 683), znajduje się na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.pwik.czest.pl, oraz w formie
broszur na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta i na stanowiskach w Sekcji Umów.
Prosimy o zapoznanie się z informacją konsumencką przed złożeniem wniosku.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
•
•
•
•

•
•

•
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie, możliwy jest pod numerem tel. nr 34/37-73 -115
lub adresem email malgorzata.zalewska@pwik.czest.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
−
organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
−
urzędy miast i gmin – Członkowie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
−
podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów,
−
podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora.
w zakresie własnych danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
−
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
−
sprostowania lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością,
−
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
−
wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania,
−
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
−
przenoszenia danych.
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy i jej
realizacji.

Oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o ich zmianie. Zobowiązuję się do okazania na żądanie PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach
prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec PWiK Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie, związanych z podpisaniem umowy z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do określonej powyżej nieruchomości, lub która
nie posiada wymaganej prawem zgody większości współwłaścicieli określonej powyżej nieruchomości.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją konsumencką zawierającą informacje określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. tj. z dnia 9 marca 2017r.), (Dz.U. z 2017r. poz.683).

Miejscowość, data

Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców
lub osób pełnomocnych
INFORMACJE I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………….
Podpis osoby składającej informacje
i oświadczenia dodatkowe
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Adnotacje PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
Data złożenia wniosku
i podpis pracownika przyjmującego
Informacje dotyczące weryfikacji
przedstawionych do wglądu dokumentów
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