Nr aktu
Miejscowość: ……………………………… data :

.

.

Nr

aktu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. JASKROWSKA 14/20
Oświadczam, że zostało mi powierzone przez ...........................................................................................................
zamieszkałego/ą w ........................................................ ul. .................................................... ........ nr .....................................
wykonanie robót wod.- kan. w nieruchomości zlokalizowanej w ............................................................................................
ul................................................................................................... nr............................................., obejmujących następujący
zakres:........................................................................................................................................................................................
Dokumentacja projektowa, obejmująca ww. zakres opracowana została przez:
........................................................................................... i uzgodniona przez PWiK Okręgu Częstochowskiego Spółka
Akcyjna w Częstochowie w dniu ................................................... Nr rej.: .............................................................................
Znane mi są przepisy dotyczące wykonawstwa robót, a w szczególności:
- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.1065);
- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.);
- Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz.1437);
- „Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan.” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
Informacja dotycząca procedury odbiorowej: (właściwe zakreślić symbolem „X”)
WARIANT I: Brak dostawy wody w okresie od daty nawiercenia do daty odbioru technicznego
WARIANT II: Regularna dostawa wody w okresie od daty nawiercenia do daty odbioru (opłata za zużytą wodę na podstawie
wskazań wodomierza zainstalowanego w dniu nawiercenia sieci wodociągowej)
Dodatkowo zobowiązuję się:
- wykonać powierzone prace zgodnie z opracowaną dokumentacją, a konieczne zmiany wynikłe w trakcie realizacji robót uzgodnić
uprzednio z PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie;
- dopełnić wymaganych spraw formalnych związanych z końcowym odbiorem technicznym;
- zabezpieczyć wykonaną instalację przed możliwością nieopomiarowanego poboru wody;
- pokryć należne opłaty za pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków w okresie od daty nawiercenia i/lub włączenia do kanalizacji
sanitarnej do daty odbioru technicznego na podstawie wskazań wodomierza, zgodnie z wystawioną fakturą;
- pokryć należne opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w okresie od daty włączenia w kanał deszczowy do daty
odbioru technicznego na podstawie wielkości powierzchni utwardzonych.
Czas od momentu nawiercenia (w przypadku podłączenia wodociągowego) oraz włączenia w kanał uliczny
(w przypadku przykanalika sanitarnego i/lub deszczowego) do odbioru technicznego nie może być dłuższy niż 6 tygodni.
W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
S.A. w Częstochowie podejmie działania mające na celu odcięcie dopływu wody lub zamurowanie przyłącza kanalizacyjnego.
Osoba, która powoduje uszkodzenie wodomierza głównego, zerwanie lub uszkodzenie plomb umieszczonych na wodomierzach,
urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji
metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego podlega karze grzywny do 5000 zł. (Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” – Dz.U. z 2019 r. poz.1437).
Warunkiem odbioru technicznego wykonanych robót będzie podpisanie umowy „o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków” lub umowy "na odbiór wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego" przez właściciela
terenu, który winien zgłosić się do Sekcji Umów Wydziału Sprzedaży PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
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ZGŁOSZENIE
WYKONANEGO PODŁĄCZENIA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
DO ODBIORU KOŃCOWEGO
Zgłaszam do odbioru końcowego wykonanego podłączenia wod. - kan. do nieruchomości użytkowanej
przez ............................................................................................................................. ............................................................
adres ........................................................................................................................................................ .................................
Oświadczam, że zlecone prace wykonałem zgodnie z dokumentacją projektową / warunkami
technicznymi.
Zrealizowane roboty znajdowały się w stanie odkrytym dla umożliwienia kontroli zagłębienia
przewodu, rodzaju materiału i zabezpieczenia przed korozją.

.

.
(data)

(podpis wykonawcy)

Nr zlecenia do Wydziału Sprzedaży - nr spr.........................
1. Za ilość zużytej wody i/lub odprowadzanych ścieków od dnia włączenia do kanalizacji sanitarnej do
dnia odbioru technicznego - ................. m3.
2. Za ilość zużytej wody od dnia nawiercenia (wstawienia wodomierza) do dnia odbioru technicznego .................... m3.
3. Za ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych od dnia włączenia do kanału deszczowego
do dnia odbioru technicznego - .................... m3.

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. 34/37-73 -115 lub adresem email: iod@pwik.czest.pl
•
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku 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,
− podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów,
− urzędy państwowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków
(Nadzór Budowlany, Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne, Inspektoraty),
− 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
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 wykonania celu określonego we wniosku, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może skutkować odmową jego realizacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie

Druk nr BOK/0019
TT, PE-1, PE-2, PS

wersja nr 19

Strona 2 z 2

