
Środa Śląska, dn. ……………  

Wnioskodawca: 

 ........................................................... 

 (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)  

............................................................. 

 .............................................................  

( dane kontaktowe)  

PESEL ……………………………… 

 Telefon ……………………………  

Średzka Woda Sp. z o.o.  

ul. Sikorskiego 43  

55 – 300 Środa Śląska 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych i/lub wodociągowych 

lub przekazanie urządzeń w budowie 

1. Na podstawie pktu 3 Zasad odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

wnioskuję o zawarcie umowy na przekazanie : ( właściwe oznaczyć znakiem X )  

o wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej, 

o wybudowanych urządzeń wodociągowych, 

o urządzeń kanalizacji sanitarnej w budowie,  

o urządzeń wodociągowych w budowie. 

2. Lokalizacja urządzeń wymienionych w punkcie 1 :  

 

a) Dane terenu przez ,który przechodzi projektowana sieć 

Miejscowość:……………………………………………………………………………………Ulica…………… 

……………………………………………………………………………….  

Numer działki .………………………………………………………………………………….  

Numer księgi wieczystej ………………………………………………………………………..  

b) Dane nieruchomości na której mają być wykonane przyłącza wod/kan 

Ulica…………………………………………………………………………………………….  

Numer działki .…………………………………………………………………………………. 

Numer księgi wieczystej ………………………………………………………………………..  

3. Zakres rzeczowy ustalony w oparciu o dokumentację projektową:  

Długość i przekrój sieci…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...  

Ilość przyłączy …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  

Do wniosku załączam  

Dokumentację projektową ( 1 egzemplarz ) z prawomocnym (ważnym) pozwoleniem na 

budowę sieci wod-kan.  

                                                                                                                  ................................................ 

                                                                                                                             (podpis wnioskodawcy) 



 

INFORMACJA 

Szanowni Państwo, 

 

Złożyli Państwo wniosek o zawarcie umowy na przekazanie urządzeń kanalizacji 

sanitarnej i/lub urządzeń wodociągowych w budowie. Na podstawie załączonej                   

do wniosku dokumentacji projektowej (wymagane 2 egzemplarze wraz z 

prawomocnym (ważnym) pozwoleniem na budowę sieci ) zostanie sporządzona 

wycena ( kosztorys inwestorski ) projektowanej sieci, która będzie podstawą do 

rozliczeń finansowych tj. procentowej wartości odpłatności Spółki i Inwestora ustalonej 

w Zasadach odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Po sporządzeniu wyceny i ustaleniu 
procentowej wartości odpłatności zostaną Państwo poinformowani ( w formie ustalonej 

przy złożeniu wniosku) o wysokości kwoty, którą będą Państwo zobowiązani wpłacić 

Spółce na realizację umowy. Złożenie wniosku nie obliguje Państwa do budowy sieci 

na zasadach współfinansowania proponowanych przez Spółkę. Mogą Państwo 

wybudować sieć we własnym zakresie i na własny koszt ( zgodnie z warunkami 

technicznymi ) lub też wybrać inne rozwiązanie ( np.: przydomowa oczyszczalnia, 

studnia ), po uzyskaniu stosownych zezwoleń odpowiednich organów. 
 

Jeśli zdecydują się Państwo na propozycję przedstawioną przez Spółkę, zostanie 

zawarta z Państwem umowa, w której będzie określony m.in. opis przedmiotowego 

urządzenia, termin realizacji całości budowy oraz termin wpłaty ustalonej kwoty. Projekt 

umowy przekazujemy Państwu, w celu zapoznania się.  
 

Podpisanie ww. umowy nie jest tożsame z zapewnieniem Państwu dostawy wody lub/i 

odbioru ścieków. Kolejnym etapem jest wybudowanie przyłącza wodociągowego lub/i 
kanalizacyjnego. Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                     

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art.15 pkt 2 realizację budowy przyłączy do sieci 

zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

Przyłącze mogą Państwo wybudować własnym staraniem, zgodnie z wydanymi przez 

Spółkę warunkami technicznymi, lub zlecić odpłatnie do wykonania Spółce                            

na podstawie odrębnej umowy. 
 

Po wybudowaniu sieci i przyłączy należy dokonać wpięcia ( przyłączenia) przyłączy do 

sieci. Wpięcie może wykonać tylko i wyłącznie Spółka. Osoba ubiegająca się                       

o przyłączenie nie jest uprawniona do wykonania wpięcia do sieci we własnym 

zakresie. 
 

Po wykonaniu przyłączenia Spółka zawrze z Państwem umowę o zaopatrzenie w wodę 

i/lub odprowadzanie ścieków i rozpocznie świadczenie dla Państwa usług. 
Zarząd Spółki Informację oraz projekt umowy przekazania urządzeń 

wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy otrzymałem. 


