Wniosek
o odpłatne przekazanie własności urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

D17

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

DR

wersja: A.2

2020-07-17

Strona 1 z 2

Wniosek
o odpłatne przekazanie własności urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

D17

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) Prawomocna Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia
na budowę (kopia) lub Zgłoszenie robót budowlanych z klauzulą „brak sprzeciwu” (kopia),
2) Zawiadomienie o rozpoczęciu robót (kopia),
3) Dziennik Budowy (kopia),
4) Decyzja zarządcy drogi o zgodzie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (kopia)
– dotyczy urządzeń posadowionych w pasie drogowym,
5) Zgoda właściciela nieruchomości na której wybudowano urządzenia na posadowienie
urządzeń (kopia) – dotyczy urządzeń posadowionych w terenie nie należącym
do właściciela urządzenia,
6) Zawiadomienie o zakończeniu robót (kopia) lub Decyzja w przedmiocie pozwolenia
na użytkowanie (kopia),
7) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
8) Faktury, rachunki wykazujące koszty poniesione na wykonanie urządzenia (kopia) –
w szczególności za projektowanie, materiały, roboty budowlane, inwentaryzację
geodezyjną i inne.
UWAGI:
1) W przypadku gdy zgłoszone do przejęcia przez Spółkę urządzenie znajduje
się na nieruchomości nie należącej do Wnioskodawcy, składa on również podpisaną
przez właścicieli nieruchomości umowę, według wzoru uzgodnionego ze Spółką, w której
wyrażą oni zgodę na ewentualną rozbudowę przez Spółkę przejmowanego urządzenia
w ich nieruchomości i zobowiązują się ustanowić służebność przesyłu na rzecz Spółki
w formie aktu notarialnego.
2) 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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