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WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEJĘCIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
I/LUB KANALIZACYJNYCH 

 

B. DANE WNIOSKODAWCY 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko lub nazwa firmy) 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania / siedziby) 
 

3. ……………………………………………………………/……………………………………………………………………………….. 

(nr telefonu)      (PESEL) 

4. w przypadku inwestorów nie będących osobami fizycznymi  
 

…………………………………………….../…………………………………………….../……………………………………………… 

  (REGON    (NIP)    (KRS)   

C. PRZEDMIOT WNIOSKU 
1. Rodzaj urządzenia, którego dotyczy wniosek:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Podstawowe parametry techniczne (w przypadku sieci- średnica przewodu, jego długość i rodzaj 
materiału, z którego jest wykonany): 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Lokalizacja urządzenia (miejscowość, nr działki)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Rok zakończenia budowy: . .…………………………………………………………………………………………………… 

5. Udokumentowany koszt wybudowania urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych: 
…………………………………... PLN  (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………) , w tym:   

 

 urządzeń wodociągowych: ………………………PLN (słownie: ……………………………………………………….) 

 urządzeń kanalizacyjnych: ………………………PLN (słownie: ………………………………………………….…….) 

A. Wypełnia: ZWiK 
data wpływu wniosku: 

   
  

 Dzień/ miesiąc /rok 
wniosek nr: a………………… 

 …………………………………………… 
 podpis osoby przyjmującej wniosek 
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D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM (*) 

 

1. aktualny odpis z KRS – dotyczy osób prawnych albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej,  

2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której zlokalizowane jest urządzenie 

albo oświadczenie o posiadaniu prawa dysponowania gruntem, uzyskane przez właściciela 

urządzenia od właściciela nieruchomości, na której zlokalizowane jest to urządzenie (stanowiące 

załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę), 

3. aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz aktualny odpis z ksiąg wieczystych dla 

nieruchomości, na których posadowione jest urządzenie,  

4. oświadczenie Inwestora, że urządzenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne wykonane zostało ze 

środków własnych przez Inwestora, a ponadto do dnia wykupu urządzenia przez Spółkę będzie 

stanowić wyłącznie jego własność oraz że urządzenie to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich, 

5. zobowiązanie Inwestora do dokonania czynności prawnej polegającej na ustanowieniu  

(w formie aktu notarialnego) na nieruchomości/ach będącej/ych własnością Inwestora  

i każdoczesnych kolejnych właścicieli tej/tych nieruchomości, na której/ych zlokalizowane jest 

urządzenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne na rzecz Spółki nieodpłatnej i nieorganicznej w czasie 

służebności przesyłu  polegającej na prawie korzystania przez uprawnionego z obciążonej/ych 

nieruchomości, na której/ych posadowione są urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne – na 

pasie technicznym o szerokości nie mniejszej niż 0,5 m na stronę od rzutu poziomego na 

powierzchnie ziemi ułożonego urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, a wykonywanie 

służebności przesyłu będzie polegało na prawie ułożenia, eksploatacji, dokonywaniu kontroli, 

przeglądów i konserwacji, modernizacji i remontów, usuwaniu awarii, wymianie urządzeń oraz 

prawie wstępu na obciążony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac. Ustanowienie na 

rzecz Spółki służebności przesyłu winno nastąpić przed zawarciem umowy odpłatnego przeniesienia 

własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, a koszty sporządzenia aktu notarialnego i 

dokonania wpisu  służebności przesyłu do księgi wieczystej ponosi w całości Inwestor,   

6. wyciąg z ewidencji środków trwałych - dotyczy osób prawnych albo jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej,  

7. faktury/rachunki potwierdzające zapłaty za urządzenia będące przedmiotem wniosku, w tym 

robociznę, materiały, sprzęt oraz na żądanie Spółki kosztorys powykonawczy, 

8. dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacyjne (jeżeli są 

wymagane), w tym między innymi:  

1) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę /zgłoszenia budowy, 

2) projekt budowlany powykonawczy, 

3) dokumenty dla zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie, 

atesty, certyfikaty, 

4) uwierzytelnioną mapę geodezyjną powykonawczą z wyróżnionymi  kolorem przez geodetę 

granicami działek ewidencyjnych, numeracją działek i obrębów oraz naniesionym przebiegiem 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z oświadczeniem geodety o długości rurociągu 

z podziałem na poszczególne średnice i działki oraz szkice polowe,  

5) wykaz współrzędnych elementów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zapisany na 

nośniku elektronicznym w pliku tekstowym (poniżej pięciu punktów dopuszcza się wykaz  

w formie papierowej), 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu odpłatnego przejęcia  

Urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.   

Strona 3 z 5 

 

6) raport z inspekcji TV kanalizacji (wraz z wykresem spadków) w wersji papierowej i na płycie CD 

wykonany na etapie odbioru technicznego/końcowego urządzenia (w przypadku zamiaru 

przekazania urządzenia, któremu upłynął okres gwarancji, należy obligatoryjnie dokonać 

ponownego przeglądu TV sieci kanalizacyjnej w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia w Spółce wniosku o odpłatne przejęcie urządzeń 

kanalizacyjnych), 

7) protokoły z prób ciśnienia, płukania, dezynfekcji i szczelności – dotyczy urządzeń 

wodociągowych, 

8) protokół z badania szczelności urządzeń kanalizacji grawitacyjnych, a w przypadku kanalizacji 

ciśnieniowej protokół próby ciśnieniowej,  

9) wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium – dotyczy urządzeń 

wodociągowych,  

10) oświadczenie kierownika budowy, że urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostały 

wykonane zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

11) protokół obioru (przeglądu) technicznego, w tym protokoły odbiorów częściowych, 

12) wypełniony dziennik budowy, 

13) decyzję o wyrażeniu przez zarządcę drogi zgody na umieszczenie infrastruktury wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej (urządzeń) w pasie drogowym dróg publicznych,  

14) protokół odbioru pasa drogowego (w przypadku robót budowalnych prowadzonych w drogach 

stanowiących własność Gminy, Powiatu  lub Województwa), 

15) dowód wniesienia opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  

w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

16) zgłoszenie zakończenia budowy do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub 

pozwolenie na użytkowanie, (jeżeli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu na 

budowę) opatrzone adnotacją o braku sprzeciwu. 

 

Wszystkie kopie załączników winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego 

uprawnione. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych   danych  osobowych jest Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police 

Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, adres: 72-010 Police ul. Grzybowa 50, NIP 8513212846, REGON 

368109625, KRS 0000692181. Dane będą przetwarzane, w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z:  

a) RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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 – w Polsce zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018r.), 

b) UODO - Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2016r.,poz.922), 
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c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.,  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); 

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008r.  

w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 

Osobowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536).  

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych  

w  powszechnie obowiązujących przepisach. 

3. INWESTOR  którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia niniejszej umowy.  

 

 

  
 
 

…………..……………………………………. 
Data i podpis Inwestora/pełnomocnika 

 
 
*) Niepotrzebne skreślić 
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E. OŚWIADCZENIA INWESTORA (WNIOSKODAWCY) (*) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem odpłatnego przejęcia Urządzeń 
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.” 
oraz że: 
 

 urządzenia, będące przedmiotem niniejszego wniosku wybudowałem/łam w całości ze środków 
własnych, 

 do dnia wykupu urządzenia przez Spółkę będzie ono stanowić wyłącznie moją własność, 

 urządzenia są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich oraz brak jest jakichkolwiek 
ograniczeń w możliwości rozporządzania tymi urządzeniami. W przypadku skierowania 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich podważających powyższe oświadczenie, przejmuję na 
siebie odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń, 

 zobowiązuję się do ustanowienia (w formie aktu notarialnego) dla nieruchomości będącej moją 
własnością/użytkowaniem wieczystym lub innych osób trzecich, na których zlokalizowane jest 
urządzenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne na rzecz Spółki nieodpłatnej i nieorganicznej  
w czasie służebności przesyłu, 

 zobowiązuję się do dokonania cesji na rzecz Spółki wszelkich posiadanych uprawnień z tytułu 
rękojmi i gwarancji przysługujących wobec podmiotów, które wybudowały urządzenie. 

 
 
 
 

 
…………..………, dnia ……………………………. ………………….……………………………………. 

podpis Inwestora/pełnomocnika 

 

 
 

 

 
(*) zaznaczyć „x” w odpowiednim polu 


