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miejscowość dzień miesiąc rok 

Inwestor 
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Kod pocztowy  Miejscowość 

 

                                                                
Telefon kontaktowy  PESEL  NIP  

 

       
email  

 
 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ                            

I/LUB KANALIZACYJNEJ* 

 
Proszę o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej *  dla dostawy wody i/lub odbioru ścieków  z  

nieruchomości położonej przy ulicy       nr       w       
nr KW*/nr działki*       
 

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

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

 

Dane do umowy: 

 KRS Inwestora, z którym podpisana ma być umowa / stosowne pełnomocnictwo do zawarcia z WiK Sp. z o.o. w      

Dzierżoniowie umowy odpłatnego przekazania sieci  / wpis do ewidencji działalności gospodarczej* 

  data wybudowania sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 

  numer konta bankowego Inwestora, na które WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dokona przelewu 

 wycena rzeczoznawcy majątkowego / kosztorys powykonawczy / faktycznie poniesione koszty budowy określone na 

podstawie faktur i rachunków* 

Załączniki do wniosku wymagane do zawarcia umowy, stanowiące jej integralną część: 

 

       pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współwłaścicieli (potwierdzone notarialnie lub osobiście przez pracownika 

Działu Technicznego), wskazujące osobę, która będzie ich reprezentować w postępowaniu i zawrze w ich imieniu 

umowę odpłatnego przejęcia; 

       uzgodniona przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dokumentacja projektowa sieci wod.-kan.; 

        protokół z przeglądu technicznego WiK Sp. Z o.o. w Dzierżoniowie; 

       kserokopia pozwolenia na budowę lub zawiadomienia właściwego organu o braku sprzeciwu; 

       zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy; 

      oświadczenie potwierdzające, iż uprawnione podmioty są jedynymi właścicielami sieci wod.-kan. (mają prawo nimi 

rozporządzać); 

       inwentaryzacja powykonawcza; 

      aktualny wykaz właścicieli i władających nieruchomości przez które przebiega trasa sieci wod.-kan. oraz wypis z 

rejestru gruntów z mapą ewidencyjną z naniesioną trasą sieci; 

        w przypadku przebiegu sieci wod.-kan. przez nieruchomości prywatne (nie gminne) wypis z księgi wieczystej z 

ustanowioną na rzecz WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie służebnością przesyłu. 
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Załączniki stanowiące kopie oryginałów dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego 

uprawnione. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Termin zawarcia umowy: do 60 dni od daty przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

 

 

 

 

podpis Inwestora/pełnomocnika* 
 

 

 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych 

załączników) będzie zwrócony nadawcy celem uzupełnienia. 

 

 

 

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że: 
 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 

 Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl; 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, 

 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby, 

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu przedawnienia roszczeń, 

 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 
narusza przepisy  o ochronie danych osobowych; 

 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  ograniczenia przetwarzania. 

 
  Oświadczenie 
     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  w celu realizacji niniejszego wniosku 
zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 
 
Data: …………………                                             .................................................................................  

                                                                                                                  (podpis) 

 

 


