Nr aktu
Miejscowość: …CZ-WA…

data:

1 6 . 0 6 . 2 0 1 6

Nr
aktu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1 0 0 0 0

DO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. JASKROWSKA 14/20

Oświadczam, że zostało mi powierzone przez JAN KOWALSKI...................................................................
zamieszkałego/ą w CZĘSTOCHOWIE ul. ...........MIODOWA ........................................................ nr .....15
wykonanie robót wod.- kan. w nieruchomości zlokalizowanej w CZĘSTOCHOWIE..........................................
ul............ LETNIA............................................................... nr............3.............................., obejmujących
następujący zakres:......... PRZYŁĄCZE WOD-KAN......................................................................................
Dokumentacja projektowa, obejmująca w/w zakres opracowana została przez:

i uzgodniona przez PWiK Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w
Częstochowie w dniu DATA UZGODNIENIA (z projektu)... Nr rej.: NUMER UZGODNIENIA (z projektu).............
NAZWA FIRMY PROJEKTOWEJ

.Znane mi są przepisy dotyczące wykonawstwa robót, a w szczególności:

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r. poz.1422 t.j.);
- Ustawa z dn.7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r. poz. 1409 tekst jednolity, z późn. zm.);
- Ustawa z dn. 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015r.
poz. 139 tekst jednolity);
- „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 na 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.
Czas od momentu nawiercenia (w przypadku podłączenia wodociągowego) oraz włączenia w kanał uliczny
(w przypadku przykanalika sanitarnego) 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 przykanalika.
Osoba powodująca 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. 2015r. poz. 139 tekst jednolity).
Warunkiem odbioru technicznego wykonanych robót będzie podpisanie umowy „o dostarczanie wody i/lub
odprowadzanie ścieków” przez właściciela terenu, który winien zgłosić się do Sekcji Umów Wydziału Zbytu PWiK Okręgu
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Wymagane dokumenty: w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej - dowód osobisty oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości. W przypadku
pozostałych podmiotów – dodatkowo dokumenty rejestrowe firmy.
Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa ponosi odbiorca usług (Inwestor).

PIECZĄTKA FIRMY
WYKONAWCZEJ

Sprawdził/a

PIECZĄTKA KIEROWNIKA
BUDOWY Z PODPISEM

Przydzielony inspektor

PIECZĘĆ FIRMOWA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie

Zatwierdził/a
Druk nr BOK/0019
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PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA BUDOWY
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ZGŁOSZENIE
WYKONANEGO PODŁĄCZENIA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
DO ODBIORU KOŃCOWEGO
Zgłaszam do odbioru końcowego wykonanego podłączenia wod. - kan. do nieruchomości
użytkowanej przez ...... JAN KOWALSKI.............................................................................................
adres ....... CZĘSTOCHOWA UL. LETNIA 3..............................................................................
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)

Pobrano opłaty:
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, w dn. ............................... zł .................FU/....................................................

Nr zlecenia do Wydziału Zbytu - 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.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
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.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie

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