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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 służebności 

przesyłu, w formie aktu notarialnego, o treści jak w umowie odpłatnego przeniesienia własności 

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu 

odpłatnego przejęcia Urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Police Sp. z o.o.,  

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 

za projekt budowlany, robociznę, materiały, sprzęt oraz na żądanie Spółki kosztorys powykonawczy. 

W przypadku przedłożenia faktur/rachunków zawierających pozycje dotyczące jednoczesnego 

projektowania lub budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wraz z przyłączami 

faktura powinna zawierać wyodrębnione pozycje związane z budową urządzeń wodociągowych 

i/lub kanalizacyjnych. W przypadku braku wyodrębnionych pozycji na fakturze/rachunku spółka 

określi udział wartości tych pozycji w wartości przedstawionej faktury na podstawie kosztorysu 

własnego, 

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), 

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 
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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. 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić 
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Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rozpatrzenia wniosku i podjęcia 
czynności przed zawarciem umowy jest:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police; 
2) Wszelkich informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych: Małgorzata 

Górka, tel. 500 071 091, e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl; 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia czynności przed zawarciem umowy 

oraz w celu utrzymania kontaktów; 
4) Podstawą prawną przetwarzania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, z dnia 27 

kwietnia 2016 r (dalej zwane RODO)  
 art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań 

przed jej zawarciem oraz do wypełnienia obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji; 
 art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów, przy czym 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zachowuje równowagę między uzasadnionym interesem a 
prywatnością i nie wpływa nadmiernie na podstawowe prawa i wolności osób, których dane przetwarza; 
Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie 
lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami; 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, zawarcia i realizacji 
umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia 
roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia 
zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia. 

6) Odbiorcami danych osobowych są: 
 upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 
 podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności 

przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do danych będzie  ograniczony 
wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, 
prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych; 

 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego 
żądania; 

7) Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  
 prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy 

Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa, 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
8) Podanie danych osobowych we wniosku i w  związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe, 

ale może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, skutecznej realizacji umowy oraz utrzymania 
kontaktów.  

9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie 
stosowane profilowanie. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
  
 
 

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

mailto:inspektor@danych.osobowych.pl
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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 


