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Pełnomocnik

Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)

………………………………………………
………………………………………………
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
Zgodnie z regulaminem odpłatnego nabywania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w
Skawinie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób uprawnionych, które wybudowały je z własnych środków
składam wniosek o zawarcie umowy przeniesienia własności.
Dotyczy: rozbudowy sieci …………………………………………………. (określić rodzaj sieci)

na działkach nr

……………………………………………………………………………………. wybudowanej na podstawie (decyzja PNB lub
Zgłoszenie w Starostwie Powiatowym) numer ………………………………………..…………….. za dnia ……….…………r.
Wnioskowane wynagrodzenie za wybudowany odcinek sieci to: ……………..……….………. złotych brutto, potwierdzona
następującymi dokumentami (faktury, rachunki):

1) ……………………………………………………..

2)

…..……………………………………………………..
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Do wniosku załączam :



aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, w przypadku osoby prawnej;
oświadczenie potwierdzające rozbudowę urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego całkowicie ze środków
własnych osoby uprawnionej z wykluczeniem współfinansowania, dotacji, subwencji oraz środków pomocy
publicznej i że stanowi jego własność, aż do czasu przeniesienia własności na rzecz Spółki;
 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej wraz z ustaleniem opłat rocznych ( w działce m.in.
pasa drogowego, Skarbu Państwa, Wód Polskich, PKP…) wraz z dokumentami uprawniającymi Spółkę do
wystąpienia o wydanie decyzji na lata następne, dowód wniesienia opłaty rocznej w celu umieszczania urządzeń
infrastruktury technicznej lub oświadczenie o braku takiego dokumentu;
 pełna dokumentacja zgodnie z wykazem dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i
końcowego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 dokumenty potwierdzające ustanowienie służebności przesyłu;
 oświadczenie o braku partycypacji w kosztach budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego przez
nabywców lokali mieszkalnych lub użytkowych inwestycji osiedlowych w związku, z którymi realizowane były
przedmiotowe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne;
 oświadczenie o nieudzieleniu zgody na odpłatne włączenie się innych inwestorów do urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych, będących przedmiotem przekazania na majątek Spółki;
 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;
……………………………………….
Oświadczam, że:
1) wykonana infrastruktura techniczna wykonana jest w całości ze środków własnych z wykluczeniem współinwestowania,
dotacji, subwencji oraz środków pomocy publicznej i stanowi moją własność, aż do czasu przeniesienia własności na rzecz
ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie:

Tak



Nie



2) były wymagane decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej (w działce m.in. pasa drogowego, Skarbu
Państwa, Wód Polskich, PKP…) wraz z ustaleniem opłat rocznych:

Tak




Nie




3) jestem podatnikiem podatku od towarów i usług:

Tak

Nie

4) zbyłem/am na rzecz Gminy Skawina własności odcinka sieci wodociągowej
własnych środków:

Tak



Nie

i/lub kanalizacyjnej wybudowanego z



5) otrzymałem/am od Gminy Skawina wynagrodzenia z tytułu wybudowania z własnych środków odcinka sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej:
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Tak



Nie



6) oświadczam, że nie udzielam zgody na odpłatne włączenie się innych inwestorów do urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych, będących przedmiotem przekazania na majątek Spółki ZWiK Skawina

7) Oświadczam, o braku partycypacji w kosztach budowy urządzenia przez nabywców lokali mieszkalnych lub użytkowych
inwestycji osiedlowych w związku, z którymi realizowane były przedmiotowe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne

Tak



Nie



Nie dotyczy






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.

Właściwe zaznaczyć
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