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REGULAMIN PROMOCJI  

„Wybuduj dziś, zapłać za rok” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

WSTĘP 

Promocja umożliwia Uczestnikowi przyłączenie do profesjonalnego systemu 

kanalizacji sanitarnej i dzięki temu bezproblemowy oraz bezobsługowy odbiór ścieków. 

Wymierną korzyścią takiego rozwiązania są dużo niższe koszty odprowadzania ścieków,  

w porównaniu z eksploatacją i wywozem ścieków ze zbiorników bezodpływowych.  

Kalkulacja porównawcza obu rozwiązań wskazuje, iż średnie koszty inwestycji w budowę 

przyłącza mogą zwrócić się już po 3 latach. Dodatkowym, bezspornym atutem Promocji  

jest kompleksowe wykonanie przyłącza, przez zawodowego wykonawcę, począwszy  

od sporządzenia projektu, dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, po fizyczne  

wybudowanie i odbiór przyłącza. Odroczenie płatności i rozłożenie jej na raty jest przy tym 

bardzo atrakcyjną formą planowania kosztów, która umożliwia inwestorom przez rok 

oszczędzać środki finansowe na zapłatę za budowane przyłącze. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji o nazwie „Wybuduj dziś, zapłać za rok” jest Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, z siedzibą  

55-200 Oława ul. 3 Maja 30 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - 

Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 

0000136724, NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 48.621.000 zł, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Celem Promocji jest uzyskanie efektu ekologicznego polegającego na przyłączeniu 

wymaganej liczby osób do sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej w ramach realizacji 

Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w mieście Oława". Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności 

Unii Europejskiej. 

3. Promocja dotyczy budowy wyłącznie przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

położonych w Nowym Otoku, wskazanych w załączniku nr 1 i posiadających możliwość 

przyłączenia ich do sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieograniczone prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

5. Promocja trwa do 30 kwietnia 2016 r. 
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6. Promocją mogą być objęte również osoby, które złożyły Organizatorowi zlecenie budowy 

przyłącza pomiędzy dniem 01.01.2016 r. a dniem rozpoczęcia Promocji, po spełnieniu 

warunku, o którym mowa w § 2 ust 5. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie jej trwania:  

a) złożyć Organizatorowi zlecenie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (dalej 

Zlecenie) do nieruchomości znajdującej się na obszarze objętym Promocją,  

po uprzednim dokonaniu wyceny przez przedstawiciela Organizatora (załącznik nr 2); 

b) złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane wg załącznika nr 3, 

c) złożyć Organizatorowi pełnomocnictwo do występowania w imieniu Uczestnika,  

w sprawach niezbędnych dla realizacji Zlecenia wg załącznika nr 4; 

d) zawrzeć z Organizatorem umowę o odprowadzanie ścieków z przyłączanej 

nieruchomości (wg wzoru załącznika nr 6), z terminem jej wejścia w życie od 

chwili  dokonania odbioru technicznego przyłącza; 

e) udostępnić Organizatorowi teren nieruchomości w celu realizacji zlecenia. 

2. Składając Zlecenie Uczestnik przystępuje do Promocji przez co potwierdza, że zapoznał 

się z Regulaminem Promocji i akceptuje jego postanowienia. Regulamin Promocji 

zamieszczony jest na stronie internetowej www.zwik.olawa.pl. 

3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin,  

a także osoby, z którymi pracownicy Organizatora pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

5. W przypadku Zleceń, o których mowa w § 1 ust. 6 Uczestnik chcący wziąć udział  

w Promocji zobowiązany jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do Promocji 

(załącznik nr 5) oraz do jednoczesnego zawarcia umowy o zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (wg wzoru załącznika nr 6). 

6. W przypadku nieterminowych płatności poszczególnych rat Organizator zastrzega sobie 

możliwość naliczenia odsetek ustawowych. 

§ 3 

KORZYŚCI PROMOCJI 

1. Uczestnik, który w okresie Promocji spełnił wszystkie warunki uczestnictwa otrzymuje 

prawo do: 

a) odroczenia spłaty kosztów budowy przyłącza o 1 rok, 

b) rozłożenia płatności na równe raty. 

2. Organizator ustala, iż: 

a) dniem spłaty pierwszej raty jest dzień po upływie 1 roku tj. 12 miesięcy od dnia 

wykonania Zlecenia przez Organizatora, 
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b) maksymalna ilość rat spłaty wynosi 12 (o ich ilości decyduje Uczestnik), 

c) częstotliwość spłaty rat wynosi 1 miesiąc, 

d) odroczenie płatności, a także rozłożenie jej na raty nie podlega oprocentowaniu,  

e) rozłożenie płatności na raty nie wyklucza wcześniejszej spłaty pozostałej 
należności na wniosek Uczestnika.  

3. Określenie sposobu płatności, a tym samym potwierdzenie udziału w Promocji Uczestnik 

potwierdza na druku Zlecenia budowy przyłącza. 

4. Korzystając z Promocji Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia postanowień,  

niniejszego Regulaminu oraz do dokonania płatności na zasadach zawartych  

w złożonym przez Uczestnika Zleceniu. 

5. Zobowiązanie do dokonania zapłaty na rzecz Organizatora przez Uczestnika  

za zrealizowane Zlecenie nie wygasa w przypadku sprzedaży nieruchomości. 

§ 4  

REKLAMACJE 

1. Uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą składać Uczestnicy. 

2. Uwagi winny być zgłaszane na piśmie w siedzibie Organizatora. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty ich otrzymania. 

5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony na adres podany  

w reklamacji. 

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą 

być dochodzone przed sądem powszechnym. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,  

w każdym czasie bez podania przyczyny.  

2. O wprowadzanych do Regulaminu zmianach Organizator będzie informował na swojej 

stronie internetowej www.zwik.olawa.pl  
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