Załącznik

nr 1 do Regulaminu

w sprawie odpłatnego przejmowania
przez Gminę Świlcza urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
od osób fizycznych i prawnych,
które te urządzenia wybudowały .

WNIOSEK
o odpłatne

przejęcie urządzeń wodociągowych

i/lub kanalizacyjnych

I. Wnioskodawca

( nazwa podm iotu,

im ię

i nazwisko )

(Adres Wnioskodaw cy)

NIP
REGON
PESEL

.

Nr telefonu kontaktowego

.

Reprezentowany przez:
(Imię

II.

i nazwisko osoby

reprezentującej Wnioskodawcę)

PRZEDMIOT WNIOSKU

(zakres rzeczowy, lokalizacja przedmiotu wniosku o wykup)

III. KWOTA wnioskowana
(Łączna wartość

(Wartość

przedmiotu wykupu)

poszczególnych

składników)

IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
• Mapa zasadniczą z naniesionym przebiegiem sieci.
• Dokumenty wskazujące właścicieli nieruchomości na których położona jest sieć i
potwierdzające tytuły prawne do korzystania z obiektu.
Dokumentacja projektowa.
Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorców z numerem KRS (dla podmiotów
gospodarczych).
Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych nakładów na wybudowanie
przekazywanych sieci (faktury, rachunki, kosztorysy powykonawcze)

•

Oświadczenie właścicieli działek
przejęcia sieć

o zgodzie na

eksploatacji.
Pozwolenie na
•

budowę urządzeń wodociągowych

O świadczenie

i kanalizacyjn ych.
sieć
została
wybudowana

kierownika budowy, iż
i sztuką budowlaną.
Protokół
odbioru sieci przez eksploatatora grnmnej
wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Decyzja na użytkowanie sieci (jeżeli taka została wydana)

zgodnie z

•

przez których tereny przebiega wnioskowana do
w teren w celu jej budo wy i dalszej

wejście

dokumentacją

sieci

Wymienione wyżej załączniki nie wykluczają konieczności uzupełnień w indywidualnych
przypadkach zgodnie z bieżącymi wymaganiami Gminy Świ lcza
Okres załatwiania niniejszego wniosku rozpoczyna
formularza wraz z załącznikami wymienionymi wyżej .

SIę

po

złożeniu

wypełni one go

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam,

że

dane przedstawione w mniejszym wniosku odpowiadają stanowi
faktycznemu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd
Gminy Świlcza w celu określenia warunków wykupu, zawarcia umowy o wykup
wnioskowanego przedmiotu wniosku.
Oświadczam, ze zapoznałem się z zapisami regulaminu w sprawie odpłatnego
przejmowania przez Gminę Świlcza urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od
osób fizyczn ych i prawnych albo jednostek nie posiadających osobowości prawnej , które te
urządzenia wybudowały z własnych środków.

