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Miejscowość dzień miesiąc rok 

 

Inwestor  Pełnomocnik 

   
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy  Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

   
Ulica, nr  Ulica, nr 

 -      -    

Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

       
Telefon kontaktowy  PESEL/NIP  Telefon kontaktowy  PESEL/NIP 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH 
 

Proszę o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych* i/lub kanalizacyjnych* dla dostawy wody 

i/lub odbioru ścieków z nieruchomości: 
 

Lokalizacja urządzenia:      

 ulica  nr domu/działka  miejscowość 

 

Parametry sieci wodociągowej: L=………………………………………, Ø …………………. 

 Materiał: ……………………………………………………….. 

 

Parametry sieci kanalizacyjnej: L= ……………………………………..., Ø …………………. 
 Materiał…………………………………….. …………………. 

 

 

 

 
podpis 

Inwestor*/Pełnomocnik* 
 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY, STANOWIĄCE JEJ 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ: 

1. Wypis aktu notarialnego/odpis księgi wieczystej nieruchomości Inwestora, na której zlokalizowane są 

urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne 

2. Wykaz właścicieli nieruchomości i władających nieruchomościami, przez które przebiega trasa urządzeń oraz 

wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencji gruntów z naniesioną trasą urządzeń wodociągowych 

i/lub kanalizacyjnych 

3. Upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika (opcjonalnie) 

4. Kserokopia protokołu odbioru końcowego urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

5. Dokument określający wartość poniesionych nakładów przez wnioskodawcę (kosztorys powykonawczy robót 

w zakresie wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – bez kosztów dokumentacji 

technicznej, uzgodnień itp.) 

6. Wycenę rzeczoznawcy majątkowego określającą wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 

(opcjonalnie).  

 

Jeżeli urządzenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba 

ubiegająca się o odpłatne przekazanie nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości. 

 



 

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki 7 72-320 Trzebiatów w celach związanych z realizacją zlecenia a także z 

obowiązkami informatycznymi wobec Urzędu Miasta i jednostek państwowych. 

 

 

 
podpis 

Inwestor*/Pełnomocnik* 

 

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest „ZWiK” Trzebiatów  Sp. z o.o. z siedzibą  w Chełmie Gryfickim 

7. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002r. 

Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego zlecenia na usługę. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. 

 

*  Niepotrzebne skreślić 

 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub 

niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócone Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 


