Potwierdzenie przyjęcia wniosku:

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
WNIOSEK O NABYCIE URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH LUB
KANALIZACYJNYCH

Wnioskuję o nabycie urządzeń określonych w pkt 2 wniosku.
Imię i nazwisko lub nazwa:
adres zamieszkania/siedziby:

Dane Wnioskodawcy:

adres do korespondencji:

1.

numer telefonu kontaktowego:
PESEL (w przypadku osoby fizycznej):
dokument tożsamości:
REGON:
NIP:

Dane urządzeń:

2.

(ulica, numer działki/działek, numer księgi wieczystej,
podstawowe dane techniczne – w przypadku sieci przekrój, długość, materiał
oraz rok i miesiąc zakończenia budowy)

KRS:

sieć wodociągowa:

sieć kanalizacyjna:

inne urządzenia wodociągowe:

inne urządzenia kanalizacyjne:

1

Zasady
przekazania

3.

brak przedwstępnej umowy przeniesienia prawa własności
przedwstępna umowa przeniesienia prawa własności
nr………………

odpowiednie
zaznaczyć przy
pomocy znaku X

pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie
dokument dotyczący stanu prawnego gruntu (np. wypis
z ewidencji gruntów i/lub akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych,
inna umowa)
faktury i rachunki za materiały i wykonanie lub oświadczenie

4.

Załączniki:

dokumentacja powykonawcza
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

odpowiednie
zaznaczyć przy
pomocy znaku X

UWAGA!

pozwolenie na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia budowy
zawiadomienie o zakończeniu budowy/ zezwolenie na
użytkowanie
decyzja/umowa dotycząca umieszczenia w pasie drogowym
urządzeń wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty rocznej
protokoły z badań prób technicznych

Do wniosku
należy dołączyć
kopie
dokumentów.
Oryginały należy
przedstawić do
wglądu
pracownikowi
Spółki przy
składaniu
wniosku.

protokoły z odbiorów technicznych
protokołu końcowego odbioru technicznego

Jednocześnie oświadczam że:

miejsce na złożenie podpisu/ów

jestem właścicielem/współwłaścicielem urządzeń, których dotyczy wniosek i urządzenia te zostały
wybudowane z własnych środków oraz nie są obciążone na rzecz osób trzecich i do dnia
przeniesienia prawa własności status urządzeń się nie zmieni
udzielę gwarancji/dokonam cesji z tytułu gwarancji udzielonej przez wykonawcę urządzeń na rzecz
Spółki
ustanowię służebność przesyłu w formie aktu notarialnego na rzecz Spółki na swojej nieruchomości

podpis/pieczątka/wnioskodawcy/pełnomocnika

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy,
iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. Dane osobowe zostały przekazane
dobrowolnie i będą przetwarzane w celach związanych z podjęciem współpracy z administratorem danych. Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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