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Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)       Pełnomocnik  

  ……………………………………………… 

   ………………………………………………                                      

imię i nazwisko / firma      imię i nazwisko / firma 

  ……………………………………………… 
  ……………………………………………… 
                   adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy                                    adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy 

  ……………………………………………… 
       nr telefonu              nr telefonu  

 
         ( PESEL/ NIP )       
 

Adres korespondencyjny : …………………………………………………………………………………… 
     ulica, miejscowość, kod pocztowy 
 

         

                 ADNOTACJE ZWiK Sp. z o.o. 
 

                 l.dz ./ data wpływu 

                   
      
           

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina                                           Dekretacja :                                                                                                         

                    

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI 
 

 Wnoszę o przygotowanie właściwej umowy przeniesienia własności wybudowanego fragmentu sieci wodociągowej / 

kanalizacyjnej * zgodnie z podpisaną umową przedwstępną z dnia …………………. nr …………………….  

Do wniosku załączam : 

 Kopia faktury VAT (rachunku) za wykonane prace i materiały (oryginał do wglądu) 

 Oryginalny projekt budowlany zaopiniowany przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie ( zatwierdzony decyzją pozwolenia 

na budowę lub stanowiący załącznik do zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej)  

 Oryginał pozwolenia na budowę lub zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o 

nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy danej sieci  

 Oryginał zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o nie wniesienie sprzeciwu do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji 

 Oryginał mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego. 

 Kopia protokołu odbioru sieci dopuszczający ją do eksploatacji przez ZWiK Sp. z o.o. 

 Pełnomocnictwo Inwestora do podpisania umowy 

 
Skawina dn ....................................                ............................................................................. 
        czytelny podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika        

    
Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Skawinie przy ul. Radziszowskiej 11, 32-050 Skawina (dalej ZWiK). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK w celu realizacji przedmiotu wniosku. 
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w siedzibie ZWiK oraz na stronie internetowej www.zwik.skawina.pl w sekcji Biuro 

Obsługi Klienta. 

 
   *      Niepotrzebne skreślić 

 Właściwe zaznaczyć 

http://www.zwik.skawina.pl/

