
 
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych                                   

i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gmin: Miejskiej Dzierżoniów,  
Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna,  

Miasta i Gminy Niemcza. 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania przez WiK Sp. z o.o.                   
w Dzierżoniowie od uprawnionych podmiotów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
zlokalizowanych na terenie gmin, na których Spółka WiK prowadzi swoją działalność,  
włączonych do systemu wodociągowo – kanalizacyjnego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 
2. Nie będą przedmiotem przejęcia przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia 
kanalizacji deszczowej. 
 

§ 2 
Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom przypisuje się następujące znaczenie: 
1) Uprawniony podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, nie będąca jednostką samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym albo spółką wodną, która wybudowała 
urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne i pozostaje jego właścicielem. 
2) Wnioskodawca – uprawniony podmiot, od momentu złożenia wniosku. 
3) Przyjmuj ący – osoby reprezentujące Spółkę WiK. 
4) Wniosek - wniosek o odpłatne przejęcie urządzenia, zgodny ze wzorem ustalonym i podanym 
do publicznej wiadomości przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 
5) Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody, włączone do systemu wodociągowego. 
6) Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 
do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 
ścieki oraz przepompownie ścieków, włączone do systemu kanalizacyjnego. 
7) Urządzenia kanalizacji deszczowej – urządzenia służące do odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów 
zurbanizowanych – dachów, dróg, chodników, podjazdów, parkingów. 
8) Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
9) Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną            
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
10) Odpłatne przejęcie urządzenia – zawarcie umowy cywilnoprawnej w wyniku, której WiK 
Sp.   z  o.o. w Dzierżoniowie nabywa prawo własności, inne prawo rzeczowe albo prawo 
obligacyjne, pozwalające na używanie i pobieranie pożytków z przejmowanego urządzenia. 
 

§ 3 
1. Procedurę odpłatnego przejmowania urządzeń inicjuje uprawniony podmiot składając wniosek 
w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Jeden wniosek obejmować może więcej niż jedno 
urządzenie, jednakże w takiej sytuacji winien odpowiadać niżej wskazanym wymogom, co do 
każdego z urządzeń z osobna. 



2. Jeżeli urządzenie stanowi współwłasność kilku podmiotów, składają one jeden wniosek. 
Wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele. Do wniosku może być załączone 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. 
3. Wszelkich informacji dotyczących zasad składania wniosków i procedury ich rozpatrywania 
udzielać będą pracownicy Działu Technicznego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.                   
Osobami Przyjmuj ącymi,  odpowiedzialnymi z ramienia WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie za 
prowadzenie procedury odpłatnego przejmowania urządzeń będą: 

1) Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. ( w zastępstwie Prokurent) 
2) Dyrektor ds. Finansowych WiK Sp. z o.o. 

4. Wniosek może zostać złożony przez uprawniony podmiot drogą pocztową listem poleconym 
na adres WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z dopiskiem na kopercie „Wniosek o odpłatne przejęcie 
urządzeń” albo osobiście w sekretariacie bądź Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o.                              
w Dzierżoniowie. 
5. Do wniosku winny być załączone dokumenty i oświadczenia, potwierdzające, iż uprawniony 
podmiot ma prawo rozporządzać urządzeniem (jest jego właścicielem), świadczące                              
o wybudowaniu urządzenia zgodnie z prawem, wydanymi technicznymi warunkami 
przyłączenia, projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.  
6. Jeżeli dokumenty i oświadczenia złożone wraz z wnioskiem nie potwierdzą okoliczności 
wskazanych w ust. 5 WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w terminie 14 dni od złożenia wniosku, 
poinformuje pisemnie o tym fakcie Wnioskodawcę, który zobowiązany będzie do uzupełnienia 
dokumentacji.  
 

§ 4 
1. Wniosek nie posiadający braków winien zostać rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego 
wpływu albo od daty jego uzupełnienia zgodnie z § 3 ust 6. 
2. W ramach rozpatrzenia wniosku WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie sporządzi protokół oceny 
wniosku obejmujący: 

1) Opinię prawną Radcy Prawnego o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
2) Ocenę Działu Technicznego i Działu Sieci o zgodności wykonanych sieci z warunkami 
technicznymi, oraz zasadami sztuki budowlanej. 

3. Pozytywny protokół oceny wniosku umożliwia określenie  wartość przekazywanego 
urządzenia poprzez przeprowadzenie negocjacji Przyjmujących z Wnioskodawcą.  Podstawą 
przeprowadzenia negocjacji będą dokumenty świadczące o wartości przekazywanego urządzenia 
wodnego czy kanalizacyjnego, mogą to być m.in. faktury, rachunki, kosztorysy czy wyceny 
rzeczoznawcy. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który musi być 
zatwierdzony przez Wnioskodawcę i Przejmującego.  
4. Po sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, Wnioskodawcy przedłożony 
zostanie projekt umowy odpłatnego przejęcia urządzenia. 
5. Po uzgodnieniu treści umowy między Wnioskodawcą i WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
ostateczny projekt umowy zostanie przedłożony Prezesowi WiK Sp. z o.o. celem jej podpisania. 
6. Prezes WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 
dni od daty przedłożenia uzgodnionego projektu umowy. 
 

§ 5 
1. Umowa odpłatnego przejęcia urządzenia wodno-kanalizacyjnego winna określać, co najmniej: 
datę i miejsce zawarcia umowy, strony umowy, szczegółowe określenie przedmiotu przejęcia 
(techniczny opis urządzenia), rodzaj zawieranej umowy, wysokość wynagrodzenia 



przysługującego Wnioskodawcy z tytułu zawarcia umowy oraz sposób jej przekazania, protokół 
zdawczo-odbiorczy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż zawarcie umowy zaspokaja wszelkie 
jego roszczenia z tytułu odpłatnego przejęcia urządzenia na podstawie art. 31 ust 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 
tym roszczenia z tytułu bezumownego korzystania przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z 
przejmowanego urządzenia. 
2. Umowa odpłatnego przejęcia, poza elementami wskazanymi w ust. 1, powinna zawierać: 
oświadczenie Wnioskodawcy, iż przenosi na WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie wszelkie 
posiadane uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujące wobec podmiotów, które 
wybudowały urządzenie oraz wypisy z Ksiąg wieczystych zawierające ustanowienie na rzecz 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie służebności przesyłu na nieruchomościach Wnioskodawcy               
i wszystkich nieruchomościach w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, przez które 
przebiegają urządzenia wod.-kan. przejmowane przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 
3. Podatek od czynności cywilno-prawnych od zawarcia umowy ponosi Przejmujący. 
 
 

§ 6 
1. Spółka WiK dokona ratalnej zapłaty  za przejęte urządzenia wodne oraz kanalizacyjne dla 
Wnioskodawcy, który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.  Spłata 
następować będzie w  proporcjonalnych ratach rocznych na wskazany rachunek bankowy do dnia 
10 lipca   każdego roku. Dla przekazanych urządzeń o wartości  do 100 tys. zł (netto) spłata 
następować będzie przez okres 5 lat, o wartości od 100 tys. zł  do 200 tys. zł (netto) przez okres 7 
lat, natomiast  powyżej 200 tys. zł przez okres 10 lat. Za dochowanie terminu płatności uważa się 
datę obciążenia rachunku Przyjmującego.   
2. Osoby fizyczne przychód z tytułu sprzedaży w/w urządzenia WiK Spółce z o.o. w 
Dzierżoniowie rozliczają zgodnie ustawą o podatku od osób fizycznych. Na wypłacającym czyli 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości 
przychodów ( PIT-8C) na podstawie art. 42a ustawy o podatku od osób fizycznych, chyba że 
przepisy stanowić będą inaczej. 
3. Jeżeli Wnioskujący zalega wobec Spółki z płatnościami za usługi WiK Sp. z o.o.                          
w Dzierżoniowie, wówczas Przejmujący urządzenie rozliczy spłatę raty  z zaległością wobec 
Spółki. 
 

§ 7 
 

1. Spółka WiK dokona ratalnej zapłaty  za przejęte urządzenia wodne oraz kanalizacyjne dla 
Wnioskodawcy, który jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotem nie 
posiadającym osobowości prawnej. Spłata za dany rok kalendarzowy  następować będzie w 
ratach rocznych na wskazany rachunek bankowy do dnia 10 lipca   każdego roku, za dany rok 
kalendarzowy. Wartość kwotowa raty odpowiadać będzie kwotowej wartości amortyzacyjnej, 
naliczanej rocznie  przez Spółkę dla danego przekazanego urządzenia.  
2. Jeżeli Wnioskujący zalega wobec Spółki z płatnościami za usługi WiK Sp. z o.o.                          
w Dzierżoniowie, wówczas Przejmujący urządzenie rozliczy spłatę raty  z zaległością wobec 
Spółki. 

§ 8 
 

1. Spółka każdego roku w ramach Planu Techniczno-Ekonomicznego będzie wykazywała 
maksymalną kwotę jaka ma zostać przeznaczona na pokrycie  rocznych rat w ramach 
niniejszego regulaminu. Podpisanie nowych umów musi uwzględniać możliwości finansowe 



Spółki na ich realizację. Data podpisania nowej umowy decyduje o kolejności jej realizacji. 
2. Na rok 2017 ustala się kwotę 350 tys. zł. 
3. Osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, z którymi została już zawarta 

umowa dotycząca odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
zostanie złożona przez Spółkę WiK propozycja Aneksu do umowy zgodnie z niniejszym 
regulaminem. 

4. Wnioski złożone do dnia 31.12.2016 r., dla których nie została zawarta umowa odpłatnego 
przekazania urządzeń wod.-kan. zostaną rozpatrzone zgodnie z zapisami niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 
 
 
 
                                                                                      
                                                                       ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW 
                                                                                               
             

 
 


