JZWiK S.A./TWT/10-2/1

Jastrzębie - Zdrój, dnia ...................................

WNIOSEK INWESTORA
..........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

..........................................................................
(kod, miejscowość)

..........................................................................
(ulica, nr domu)

..........................................................................
(telefon)

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Niniejszym zlecam:

□

nadzór nad wykonaniem podłączenia - wodociągowego

□

nadzór nad wykonaniem podłączenia - kanalizacji

□

odbiór jakościowy podłączenia - wodociągowego

□

odbiór jakościowy podłączenia - kanalizacyjnego

□

wykonanie wcięcia do wodociągu

□

wykonanie wcięcia do kanalizacji

□

montaż wodomierza

□

przeniesienie wodomierza

do budynku mieszkalnego - parceli budowlanej położonej przy ul. ...................................................................................
Wymagana dokumentacja: 1-egzemplarz.

Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków z dnia 07-06-2001r. wnoszę o zawarcie na czas …………………………………………………….………. umowy w zakresie:

□

dostarczania wody

□

odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych

□

odprowadzenia ścieków przemysłowych

□

Proszę o aktywację konta w Internetowym Biurze Obsługi
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Dane kontrahenta oraz obiektu, które zostaną zawarte w umowie oraz na przyszłych fakturach VAT:
Imię i nazwisko/nazwa: ......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania/siedziby: .............................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..................................................................................................................................................
Nr telefonu: ........................................................................................................................................................................
PESEL / NIP: ........................................................................................................................................................................
Regon: .................................................................................................................................................................................
Adres rozliczanej nieruchomości: .....................................................................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości*: właściciel / współwłaściciel / najemca / inny …………………………………………………………..
Miejsce zamontowania wodomierza głównego*: piwnica / studnia wodomierzowa / inne ……….…………………….…….…….
System odprowadzania ścieków*: kanalizacja sanitarna / zbiornik bezodpływowy / inny ………………….
Rodzaj odprowadzanych ścieków*: bytowe / komunalne / przemysłowe / inny ………………….
Przewidywane średnie miesięczne zużycie wody / ilość odprowadzanych ścieków**: ...................................................
Oświadczam, że:

□

Korzystam z wodomierza własnego do poboru wody ze studni

□

Korzystam z wodomierza dodatkowego do poboru wody bezpowrotnie zużytej

□

Rozliczenie ilości oprowadzanych ścieków następować będzie wg normy ryczałtowej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez JZWiK S.A. ul. Podhalańska 7,
44-335 Jastrzębie – Zdrój, w celu realizacji niniejszego wniosku.
..............................................................
Podpis
* Proszę zakreślić wybrane opcje
** Średnie zużycie wody to 3m3 na jednego mieszkańca
Pouczenie:
Do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację techniczną, oświadczenie geodety oraz zgodę organu na budowę przyłącza.
Administratorem zebranych danych osobowych jest JZWiK S.A. ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r . o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. Dane będą udostępniane
jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.
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