WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Wypełnia pracownik Spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego
Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20

Nr umowy ……………….…………..…..

Data wpływu ………………………………...

Nr punktu ………………..………………

Nr sprawy …………………………………...

Kod Odbiorcy …………………………...

Nr wątku …………………………………….

A. PROSZĘ O ZAWARCIE UMOWY O (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑

❑
❑
❑
❑

zaopatrzenie w wodę
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
odprowadzanie ścieków
zaopatrzenie w wodę przemysłową
zaopatrzenie w wodę przemysłową i odprowadzanie wód chłodniczych
odprowadzanie wód chłodniczych

B. DLA NIERUCHOMOŚCI - ADRES PUNKTU POBORU WODY/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1.

Miejscowość

2.

CZĘSTOCHOWA
3.

Ulica

KWIATOWA

Nr nieruchomości

5. Nr ewidencyjny działki

4. Nr lokalu

35/4

25
C. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DOTYCZY (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ budowy nowego przyłącza  nabycia nieruchomości ❑ zawarcia umowy najmu/dzierżawy/użyczenia
❑ inny (podać jaki) ……………………………………………………………………………………………….………….
D. DANE WNIOSKODAWCY 1
1. Imię 2

2. Nazwisko 2

JAN
4.

3. Numer PESEL 2

KOWALSKI

85000202222

Pełna nazwa

FIRMA „ABC” JAN KOWALSKI
5. Nr NIP

7. Miejscowość

6. Nr KRS

BLACHOWNIA

5730000555

9. Nr nieruchomości

8. Ulica

NOWA
11. Kod pocztowy

10. Nr lokalu

140

42-290

55

13.4Telefon kontaktowy 3

12. Poczta

BLACHOWNIA

222 555 222

– w przypadku większej liczby Wnioskodawców ich dane należy wypełnić na załączniku do wniosku
– pole obowiązkowe tylko dla wnioskodawców prowadzących działalność w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej
3
– pole nieobowiązkowe, ułatwi kontakt w sprawie
1
2

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić tylko, jeśli jest INNY niż podany w CZĘŚCI D)
1. Miejscowość
3. Nr nieruchomości

2. Ulica
4. Nr lokalu
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F. DANE OSOBY DO KONTAKTU (wypełnić tylko, jeśli są INNE niż podane w CZĘŚCI D)
1. Imię

2. Nazwisko

EWA

NOWAK

3. Telefon kontaktowy

4. Adres e-mail

666 111 000

ABC1@WP.PL

G. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na podstawie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑

❑

❑
❑

Prawa własności
Użytkowania wieczystego

Prawa współwłasności
Umowy najmu/dzierżawy

Umowy użyczenia

2. Wskazuję następujące dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości


❑
❑
❑
3.

Księgę Wieczystą o numerze:

CZ1C/ 00121320/ 8

Umowę najmu /dzierżawy z dnia … … … … … … … …
Umowę użyczenia z dnia … … … … … … … …
Inne (wskazać jakie):

❑ Oświadczam, że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

4. Oświadczam, że nieruchomość: (zaznaczyć właściwy kwadrat)



podłączona jest do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa

❑ posiada własne ujęcie wody

5. Oświadczam, że nieruchomość: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 podłączona jest do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa

❑

❑ posiada przydomową oczyszczalnię ścieków

posiada zbiornik bezodpływowy na ścieki

6. Oświadczam, że z nieruchomości odprowadzane będą ścieki: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące
z tych budynków



przemysłowe - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem
opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową,
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami
kanalizacyjnymi tego zakładu
7. W związku ze zmianą Odbiorcy usług proszę o rozliczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ Zgodnie z załączanym protokołem zdawczo-odbiorczym
 Wg poniższych wskazań wodomierza/y na dzień przejęcia nieruchomości
Wodomierz nr C12FA033955 – stan: 108

m3; data odczytu 21.02.2022 r.

Wodomierz nr ……………………….…..……. – stan: …..….…… m3; data odczytu …..…..…….………………

❑ Kontynuowanie rozliczeń od ostatniego odczytu
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8.

❑

Proszę o wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (uruchomienie usługi wymaga wypełnienia
Oświadczenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej - niezłożenie oświadczenia spowoduje wystawianie i przesyłanie faktur
w formie papierowej)

Aktywacja usługi może nastąpić również poprzez złożenie oświadczenia za pomocą elektronicznego Biura Obsługi Klienta
(e-BOK) pod adresem www.pwik.czest.pl

9. Oświadczam, że na przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza
zorganizowana w formie (zaznaczyć właściwy kwadrat)


❑
❑
❑

❑
❑
❑

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

Spółka jawna
Spółka cywilna
Spółka akcyjna

Inna (wpisać jaka)

o przeważającym profilu określonym numerem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) -

45.20. Z.

10. Oświadczam, że posiadana nieruchomość ma charakter (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑
❑
❑
❑


Wyłącznie mieszkaniowy
Budynek mieszkalny z częścią przeznaczoną na działalność gospodarczą
Zmiana przeznaczenia obiektu – z budynku mieszkalnego na obiekt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
Istniejący budynek mieszkalny + rozbudowa na posesji o obiekt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
Obiekt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

Zapotrzebowanie na wodę szacuję w maksymalnej ilości
w tym do celów przemysłowych
i do celów ppoż.
Ilość ścieków do odbioru szacuję w maksymalnej ilości

1,5
3
[m /d]
0
0
[dm3/s]
1,5

[m3/d]
[m3/d]
[m3/d]
[m3/d]

[m3/d]

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo w przypadku zmiany przeznaczenia budynku.
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.
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.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 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 i umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
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 oraz podmiotom
współpracującym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie obsługującym
systemy informatyczne oraz realizującym inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
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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, w tym przez okres wynikający
z 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;
6.

CZĘSTOCHOWA 23.02.2022 r.
Jan kowalski

Miejscowość, data

Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców
lub osób pełnomocnych
INFORMACJE I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………….
Podpis osoby składającej informacje
i oświadczenia dodatkowe
Adnotacje PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
Data i podpis pracownika Spółki przyjmującego
wniosek:
Stwierdzenie kompletności/niekompletności
złożonego wniosku:

Wniosek jest:

❑ kompletny
❑ niekompletny: …………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….…

Data i podpis pracownika Spółki weryfikującego
wniosek:
Informacje dotyczące weryfikacji dokumentów,
w tym przedstawionych do wglądu:

❑ potwierdzam zgodność
❑ stwierdzam niezgodność w zakresie: ……………………...………………….….
…………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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