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WNIOSEK O ODPŁATNE NABYCIE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO

Wniosek o odpłatne nabycie
urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego*
Wnioskodawca:

………………………………
nazwa

………………………………
adres

……………………………….
telefon

1. Lokalizacja Inwestycji:
Gmina: ....................................................................
Miejscowość: ..........................................................
Ulica: ......................................................................

2. Parametry sieci wodociągowej / kanalizacyjnej*:
długość: ..................................................................
średnica: .................................................................
materiał: .................................................................
3. Wnioskowana kwota zwrotu: ........................ PLN
* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

oświadczenie, że urządzenie jest wolne od obciążeń finansowych i praw osób trzecich;
kopia pozwolenia na budowę;
pozwolenie lub zgłoszenie do użytkowania;
faktury potwierdzające zapłaty za urządzenia będące przedmiotem wniosku lub wycena szacunkowa;
protokół przeglądu technicznego;
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument
świadczący o wprowadzeniu urządzenia do ewidencji środków trwałych (w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą);
kserokopia decyzji w/s ustalenia opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – jeśli zarządca drogi
wydał taką decyzję;
dokument potwierdzający ustanowienie służebności przesyłu mediów – w przypadku gdy urządzenie przebiega przez działki prywatne.
wykaz środków trwałych potwierdzający wprowadzenie inwestycji na majątek (w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą).

Wymienione załączniki nie wykluczają konieczności uzupełnień w indywidualnych przypadkach zgodnie z bieżącymi wymaganiami
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;
2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym
przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przetwarzane
na
potrzeby
realizacji
konkretnej
sprawy
oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z
przepisów prawa, oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora:
www.pwik.czest.pl;
7. w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
−
dostępu do treści swoich danych osobowych,
−
sprostowania (poprawienia) 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,
−
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
−
przenoszenia danych;
Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem
zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często sposobów ich gromadzenia. Ponieważ
Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości
przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (organ nadzorczy-Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku;
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa
w art. 22 rozporządzenia RODO;
11. podanie danych osobowych jest WARUNKIEM PRZYJĘCIA WNIOSKU O ODPŁATNE NABYCIE SIECI
WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może
skutkować ODMOWĄ PRZYJĘCIA WNIOSKU.

podpis Wnioskodawcy

