WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE UROBKU
Z AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH
Częstochowa, dnia ............................................
....................................................................
imię i nazwisko osoby składającej wniosek

....................................................................
adres zamieszkania

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

ZARZĄD
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
W CZĘSTOCHOWIE
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
Informuję,

że

posiadam

teren

do

zagospodarowania

gleby

i

ziemi

znajdujący

się

w ................................................................ przy ul. ..................................................................................
Jestem zainteresowany(a) nieodpłatnym przyjęciem na tym terenie urobku z awarii sieci
wodociągowych (odpad o kodzie 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie).
Dostęp na posesję możliwy jest :
w dniach ..........................................................................................................................................
w godzinach ....................................................................................................................................
Ograniczenia dostępu na posesję :
.....................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................................
.
Niniejszym zobowiązuje się do :
- wykorzystywania ww. odpadu z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów
praw: wodnego, budowlanego i dotyczącego gospodarki odpadami,
- comiesięcznego potwierdzania ilości przyjętego urobku na wystawionej zbiorczej Karcie
Przekazania Odpadu
- niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie o utracie lub zmianie tytułu prawnego
do terenu, na który będzie przywożony ww. urobek
- złożenia rezygnacji z przyjmowania urobku w formie pisemnej z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
W załączeniu: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
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.
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.............................................................
Podpis

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Ja, niżej podpisany(a) 1
..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby umocowanej do złożenia oświadczenia

legitymujący(a) się
..................................................................................................................................................................
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego

urodzony(a) ....................................................... w .................................................................................
data

miejsce

zamieszkały(a)
....................................................................................................................................................................
adres

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka(i) nr ...............................................................................................
w ................................................................... przy ul. ...............................................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

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.

...............................................................................

...................................................

Miejscowość, data

1

Podpis

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające
oświadczenie oraz ich dane.
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