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Wniosek o odpłatne przejęcie urządzenia (istniejącego) 

wraz z listą wymaganych załączników 

 

 
Część I (wypełnia pracownik Spółki)  

wniosek nr ………. ………..                                                                                                 data wpływu wniosku - …………..…r. 

 

……………………..…………………. 

podpis osoby przyjmującej wniosek  

 
Część II (wypełnia Wnioskodawca) 

Wniosek o odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego 

1) 

imię i  nazwisko/ firma (nazwa) 

Wnioskodawcy,  

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2) 

adres zamieszkania/siedziby 

(adres do korespondencji) oraz 

numer telefonu kontaktowego 

Wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3) 

Nr PESEL i NIP Wnioskodawcy  

(w przypadku podmiotów nie 

będących osobami fizycznymi 

REGON, NIP i Nr KRS) 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4) 

rodzaj urządzenia, którego 

dotyczy Wniosek i jego 

lokalizacja (miejscowość i ulica) 

oraz rok zakończenia budowy 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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5) 

podstawowe dane techniczne 

urządzenia (w przypadku sieci – 

średnica przewodu, jego 

długość  i rodzaj materiału, z 

którego jest wykonany) 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

6) 

wnioskowana podstawa prawna 

odpłatnego przejęcia 

urządzenia przez Spółkę (np. 

zawarcie umowy kupna - 

sprzedaży, umowy dzierżawy, 

ustanowienie użytkowania)  

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7) 

wykaz składanych wraz z 

wnioskiem  załączników  

 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………………………………………. 

8) 

podpis Wnioskodawcy (w 

przypadku Wnioskodawców nie 

będących osobami fizycznymi 

dowód  istnienia umocowania 

winien stanowić załącznik do 

wniosku - np. odpis z KRS, 

pełnomocnictwo)  

 

 

Lista załączników:  

1. wydane Wnioskodawcy techniczne warunki przyłączenia urządzenia do sieci/ umowa  

o przyłączenie, 

2. uzgodnienie projektu budowy urządzenia dokonane przez Spółkę,  

3. dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do nieruchomości, w której zlokalizowane 

jest urządzenie albo oświadczenie o posiadaniu prawa dysponowania gruntem, uzyskane 
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przez właściciela urządzenia od właściciela nieruchomości, na której zlokalizowane jest to 

urządzenie (stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę),  

4. decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na 

budowę (wraz z samym projektem budowlanym i planem zagospodarowania terenu),  

5. zgłoszenie właściwemu organowi urządzenia (jako obiektu budowlanego) do użytkowania 

wraz z oświadczeniem, iż organ w ustawowym terminie nie zgłosił w drodze decyzji swego 

sprzeciwu w zakresie dopuszczenia urządzenia do użytkowania, 

6. dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną,  

7. dowód potwierdzający, iż wnioskodawca jest właścicielem urządzenia, którego dotyczy 

wniosek oraz oświadczenie, że urządzenie to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich,  

8. aktualny wypis z rejestru gruntów oraz aktualny odpis z ksiąg wieczystych dla 

nieruchomości na której (na których) posadowione jest urządzenie,  

9. protokół odbioru urządzenia przez Spółkę, 

10. umowa z podmiotem, który wykonał urządzenie na rzecz Wnioskodawcy wraz z fakturą albo 

kosztorys nakładów własnych, jeżeli dopuszczano samodzielne wykonanie urządzenia, 

11. dowód istnienia umocowania osoby (osób) podpisującej wniosek - np. odpis z KRS, 

pełnomocnictwo. 

 


