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Krzyżowice, dnia …………………………… 

Wnioskodawca: 

 
……………………………………….................... 
                  (imię i nazwisko, nazwa firmy) 

 
……………………………………….................... 
           (adres zamieszkania, siedziba firmy) 

 
……………………………………….................... 
                          (/PESEL lub NIP) 

 

……………………………………….................... 
              (seria, numer dowodu osobistego) 

 
……………………………………….................... 
                              (nr telefonu) 

 

 

                                                                                 Wodociągi Pawłowice 
                                                                                 ul. Orla 11 
                                                                                 43 – 254 Krzyżowice 
 

 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  

I / LUB KANALIZACYJNYCH 
 

     Proszę o zawarcie umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i / lub kanalizacyjnych* dla 

dostawy wody i / lub odbioru ścieków z: 

- nieruchomości położonej przy ulicy ……………………................. nr ………... w ……….........…………………                                                                                                                      
                                                                                                         /nazwa ulicy/                           /numer budynku/                    /nazwa miejscowości/ 

numer ewidencyjny działki ………………….., dla której prowadzona jest Księga Wieczysta                                       

nr ……………………………… przez Sąd Rejonowy w ……………………….,  o podanych parametrach: 

a/ sieć wodociągowa*  

- długość ……………………… mb, średnica …………………….. mm; materiał ................................................. 

b/ sieć kanalizacyjna*  

- długość ……………………… mb, średnica …………………….. mm; materiał ................................................. 

 
    I. Wybudowane urządzenia wodociągowa i/lub kanalizacyjna służyć będzie: 

- budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu* 

- budynkowi mieszkalnemu wielorodzinnemu* 

- budynkom w zabudowie osiedlowej* 

- innym budynkom …………………………………………………… 
                                                                                         /podać rodzaj/ 

 

II. Wartość szacunkowa przekazywanego urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej: 
-   ……………………………………………………….. – urządzenie wodociągowe 
 
-   ……………………………………………………….. – urządzenie kanalizacji sanitarnej 
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III. Orientacyjny termin zakończenia budowy i przekazania urządzenia na własność Wodociągom Pawłowice 

............................................................................................. 

IV. Numer konta bankowego oraz nazwa banku, na który należy przelać należność za wykonanie 

urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego: 

...........................................................................………………………………………………………..................... 

 

V. Osoba upoważniona do podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji oraz do 

sprawowania nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy - ………………………………….................................. 

   
     
Załącznik: 
Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót lub kalkulacja własna określająca ilość, rodzaj i cenę 

materiałów 

Do końcowego rozpatrzenia wniosku należy złożyć następujący komplet dokumentów : 
1. Kosztorys powykonawczy lub wycena powykonawcza, 

2. Dokument potwierdzający zapłatę za wykonanie urządzenia (rachunek, faktura). 

3. Dokument potwierdzający zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej. 

4. Projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony przez Wodociągi Pawłowice 

5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością oraz do wglądu dokument potwierdzający  

(akt własności terenu , umowa użytkowania wieczystego, umowa darowizny, itp.), 

7. Oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania urządzenia zgodnie ze sztuką budowlaną                       

i obowiązującymi przepisami, 

8. Protokół próby szczelności, 

9. Oświadczenie o udzieleniu 5-letniej gwarancji przez wykonawcę, 

10. Protokół odbioru technicznego dokonanego przy udziale Wodociągów Pawłowice, 

11. Inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem do 

zasobów geodezyjnych, 

12. Oświadczenie wnioskodawcy zapewniające możliwość wejścia w teren celem obsługi i konserwacji 

urządzeń, 

13. W przypadku budowy urządzeń w terenach prywatnych – zgody właścicieli na przejście i umieszczenie 

urządzeń przez obce parcele oraz ich dalszą eksploatację. 

14. Potwierdzenie oddania urządzenia do użytkowania, 

15. Dziennik budowy, 

16. Sprawozdanie z badań próbek wody – w przypadku urządzenia wodociągowego 
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Informacja 
Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) są Wodociągi Pawłowice, ul. Orla 11,  43-254 Krzyżowice, tel. 32 210 28 80,e-
mail: wodociagi@pawlowice.pl,  
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

a) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem zlecenia oraz w celu realizacji podpisanej umowy lub 
zlecenia  

b) W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności  z tytułu dochodzenia roszczeń 
z tytułu prowadzenia działalności. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu 
Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia 
obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich. 
 
 
 
 
                   ………………………………. 
                                                                                                                       /podpis wnioskodawcy/ 

 
 
 
 
Uwaga! 

1. Załączniki stanowiące kopie oryginałów dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby                   
do tego uprawnione. 

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych 
załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

3. W przypadku działania przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa w zakresie m.in. uprawnienia                    
do złożenia niniejszego wniosku. 

4. W przypadku złożenia wniosku przez firmę, konieczne jest dołączenie dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, wpis          
do EDG lub KRS). 

 

  *) niewłaściwe skreślić 
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Oświadczenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością 

Ja, niżej 
podpisany(a)......................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie wniosku na wydanie warunków technicznych/ wykonanie 
dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego /zbiornika bezodpływowego albo osoby 
umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę) 
legitymujący(a) się 
............................................................................................................................ 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 
zamieszkały........................................................................................................... 
(adres) 
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka(i) nr .......................................... zlokalizowanej (ych) w 
..................................................... 
przy ul. ......................................................, na cele budowlane, wynikające z tytułu: 
1) własności*, 
2)współwłasności* 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
(wskazanie współwłaścicieli –imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych 
wnioskiem o Wydanie warunków technicznych przyłączenia / Wykonanie 
dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego / zbiornika 
bezodpływowego*  
3) użytkowania wieczystego* 
..........................................................................................................................., 
4)......................................................................................................................... * 
(inne) 
Nr dokumentu potwierdzającego...................................... z dnia ............................... 
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ............................... do reprezentowania 
osoby ........................................................................................... 
..........................................................................................................................., 
(nazwisko i imię/nazwa i adres osoby) 
upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością w imieniu tejże osoby. 
Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4) 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyżej. 
 
...............................................    ................................................ 

miejscowość,        data podpis(y) 
 

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby 
składające oświadczenie oraz ich dane. 
2) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
3) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób. 
* niepotrzebne skreślić 

 
 


