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Sieradz, dn. …..………………….…....
Nr umowy*..………………………………… Nr kontrahenta*.………………………………………
dotyczy nieruchomości zlokalizowanej …………………………………….nr ……………..……..
Imię ………………………………….……… Nazwisko ……………………………………………...
Nazwa instytucji**.……………….……………….…………………………………………………….
adres zamieszkania/siedziby**.…….……………………………………………………………..….
adres do korespondencji …….…………………………………………..……………………………
PESEL ……………………….. REGON**……………………. NIP**.………………………………
tel. kont. ……………………..…..... email …………………………………………………………….

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz
WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEKAZANIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Wnoszę o odpłatne przejęcie własności urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych***
o parametrach: średnica ………………, długość ………………, materiał ……………………….
zlokalizowanych ………………………………………………………………..……………...............
………………………………….……………działka nr……………………………..…………………

Oświadczam, że:
a) jest właścicielem opisanego powyżej urządzenia,
b) urządzenie zostało wybudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz wydanymi
warunkami przyłączenia do sieci.

* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z siedzibą przy ul. Górka Kłocka 14 wyżej
podanych danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych o nazwie „klienci/petenci”, w związku z zawarciem
i wykonywaniem umów wchodzących w zakres działalności MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu z zapewnieniem prawa wglądu
do tych danych i ich poprawienia. MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu zapewnia ochronę danych zgodnie z normami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

………………………………………
podpis przyjmującego wniosek

………………………………………
podpis składającego wniosek

Załączniki:
1. Kserokopia faktur(y) za wykonanie urządzenia.
2. Inwentaryzacja powykonawcza urządzenia.
3. Decyzja Zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (dotyczy
urządzeń umieszczonych w pasie drogi publicznej).
4. Zgoda właściciela(i) nieruchomości na umieszczenie urządzenia w gruncie (dotyczy
urządzeń umieszczonych w gruncie nie będącym drogą publiczną).

UWAGA:
Jeżeli urządzenie stanowi współwłasność, to każdy współwłaściciel jest zobowiązany
do złożenia przedmiotowego wniosku.

* - wypełnia MPWiK Sp. z o.o.
** - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
*** - właściwe zaznaczyć
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