
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych 
i/lub kanalizacyjnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz 713 z późn.zm.), w związku z art. 31ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.), Uchwały 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III SZP 2/16 z dnia 22 czerwca 2017r. 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Gminie Iwonicz-Zdrój „Regulamin odpłatnego przejmowania przez 
Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”, stanowiący Załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem wydania.  

 

  
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2021  

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój  

z dnia 15 kwietnia 2021 r.  

 

Regulamin odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-

Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od uprawnionych podmiotów z obszaru 

działalności Gminy Iwonicz-Zdrój , które zostaną połączone z siecią wodociągową i/lub 

kanalizacyjną będącą we władaniu Gminy.  

2. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nie obejmuje 

przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, które stanowią własność osoby, która je 

wybudowała w myśl art. 15. ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków.(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).  

3. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może nastąpić 

na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy . 

§ 2 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1) Wnioskodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, nie będąca Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST), 

ani przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, ani spółką wodną, która 

wybudowała urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne,  

2) Burmistrz - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój,  

3) Gmina - Gmina Iwonicz-Zdrój, z siedzibą: Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój,  

4) Wniosek - wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,  

5) urządzenia wodociągowe- ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody,  

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,  

7) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości 

8) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią 

kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej,  

9) odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – zawarcie umowy 

cywilnoprawnej, w wyniku, której Gmina nabywa tytuł własności lub tytuł do korzystania 

i czerpania pożytków z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,  
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10) instalacja wodociągowa – wewnętrzna instalacja wodociągowa znajdująca się 

w nieruchomości odbiorcy do przyłącza wodociągowego, będąca jego własnością,  

11) instalacja kanalizacyjna – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna znajdująca się 

w nieruchomości odbiorcy do przyłącza kanalizacyjnego, będąca jego własnością,  

12) służebność przesyłu - jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego 

uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są urządzenia, 

o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (są to urządzenia służące do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne 

urządzenia podobne), przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na 

której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń,  

§ 3 

1. Procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

rozpoczyna wnioskodawca, składając w siedzibie Urzędu Gminy wypełniony wniosek 

o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

(wzór wniosku: Załącznik nr 1)  

2. Jeżeli wniosek składa kilku współwłaścicieli urządzenia wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego, do wniosku należ załączyć pełnomocnictwo, wskazujące osobę która będzie 

reprezentować uprawnione podmioty w toku postępowania odpłatnego przejęcia urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.  

3. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty określone we wzorze 

wniosku.  

4. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy lub przesłać na 

adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al.. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.  

5. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia brakujących danych lub 

o dostarczenie innych nie wskazanych we wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia 

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w terminie do 30 dni od dnia wpływu 

wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w w/w terminie wiąże się z pozostawieniem sprawy bez 

rozpoznania.  

§ 4 

1. Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, z zastrzeżeniem że za datę 

wpływu wniosku uważa się datę całkowitego uzupełnienia dokumentów.  

2. Wnioski rozpatruje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty, określonej w ust. 1, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 60 dni.  

3. Jeżeli dla wnioskowanego zamierzenia nie została dotychczas opracowana 

dokumentacja projektowa, obowiązkiem uprawnionego podmiotu będzie uzyskanie takiej 

dokumentacji na własny koszt.  

4. W przypadku opisanym w ust. 3 wynagrodzenie należne  tytułu przekazania urządzeń 

na rzecz Gminy uprawionemu podmiotowi obejmować będzie również koszty poniesione z 

tytułu wykonanych prac projektowych – które rozliczane będą wg. rzeczywiście poniesionych 

kosztów na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków, które dodatkowo zostaną 

zweryfikowane przez Gminę i wymagają jej akceptacji. W razie braku akceptacji dla 

poniesionych kosztów przyjęte zostaną uśrednione stawki za prace projektowe. 

5. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz wzywa wnioskodawcę do negocjacji ceny oraz 

treści umowy, na okoliczność czego sporządzany jest protokół, (wzór protokołu: Załącznik nr 

2)  

Id: EE556520-30E0-44DB-8E65-6C319B9B28EB. Przyjęty Strona 2



6. Wartość urządzenia ustalana jest w drodze negocjacji. W procedurze negocjacji 

Burmistrz lub osoba upoważniona uwzględnia w szczególności następujące dokumenty:  

- kosztorys powykonawczy całości wykonanych robót, lub  

- faktycznie poniesione koszty budowy urządzenia określone na podstawie faktur 

i rachunków, lub  

- operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.  

7. Nie uzyskanie porozumienia podczas negocjacji stanowi podstawę odmowy odpłatnego 

przejęcia przez Gminę urządzeń objętych wnioskiem.  

8. Po ustaleniu ceny przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Gmina 

sporządza projekt umowy której treść i szczegóły zostały uzgodnione pomiędzy stronami 

w trakcie negocjacji. 

10. Kolejność realizacji wniosków ustalana jest na podstawie daty podpisania protokołu 

negocjacji.  

11. Realizacja uzależniona jest od środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel 

w danym roku budżetowym.  

12. W przypadku braku środków w budżecie realizacja wniosku nastąpi w następnym roku 

budżetowym, po zabezpieczeniu środków przez Radę Gminy.  

§ 5 

1. Wzór umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub przedstawia 

załącznik nr 5 do zarządzenia 

2. Umowa o odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego winna 

zawierać zobowiązanie wnioskodawcy do zawarcia w terminie 5 dni umowy ustanowienia 

służebności przesyłu bez dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Podatek od czynności cywilno-prawnych z tytułu zawartej umowy ponosi Gmina.  

4. Koszty wyceny rzeczoznawcy majątkowego oraz koszty notarialne i sądowe  

w szczególności dotyczące ustanowienia służebności przesyłu i użytkowania ponosi 

Wnioskodawca.  

§ 6 

Wydanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawniony podmiot i uprawnionego 

przedstawiciela Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie najpóźniej w dniu zawarcia (załącznik 

nr.3)  

 

§ 7 

 Zapłata zobowiązania przez Gminę z tytułu zawartej umowy przejęcia za 

wynagrodzeniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może być rozłożona na raty 

zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków. Płatność będzie realizowana na wskazany rachunek uprawnionego 

podmiotu lub pełnomocnika na zasadach ustalonych w umowie. 
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§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu: 

1. wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego 

2. protokół z negocjacji 

3. protokół zdawczo-odbiorczy 

4. oświadczenie właściciela nieruchomości przez którą przebiega urządzenie nie będący 

jednocześnie wnioskodawcą 

5. wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych. 

 

………………………………          ……………………………… 
       Imię i Nazwisko                                                             Miejscowość, data 

……………………………… 
 
……………………………… 
                         adres 

……………………………… 
               Telefon kontaktowy 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA URZĄDZENIA 

WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO 
Zwracam się z wnioskiem przejęcie urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* dla 

dostawy i/lub odbioru ścieków z nieruchomości o numerze ewidencyjnym ………………….. położonej                                     

w miejscowości……………………………... 

Parametry urządzenia wodociągowego:  L=………… …….mb,        Ø…………..mm 

Parametry urządzenia kanalizacyjnego:  L=………… …….mb,        Ø…………..mm 

                      Studzienki kanalizacyjne:     …………………szt.       

 
Oświadczam, że w/w urządzenie wybudowałem z własnych środków.       

Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami regulaminu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę 

na przejęcie urządzeń przez Gminę Iwonicz-Zdrój na zasadach określonych w regulaminie. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do rozpatrzenia  wniosku  (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.). 

 

Załączniki do wniosku 

-   dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, 

-   pełnomocnictwa pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, 

- kosztorys powykonawczy/ wycena rzeczoznawcy majątkowego/ operat szacunkowy/faktury                                 

i rachunki 

- inwentaryzacja powykonawcza wykonanego urządzenia wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

- opis techniczny wykonanego urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, 

- protokoły odbiorów branżowych wykonanego urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

- oświadczenie właściciela nieruchomości przez którą przebiega urządzenie nie będący jednocześnie 
wnioskodawcą ( załącznik nr.4 regulaminu) 
 

*  -  skreślić nie właściwe     

…………………………………………………… 
                                                                                                                                               podpis wnioskodawcy

 

 

Klauzula informacyjna RODO:
                                                                                       

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  

w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój jest Burmistrz Gminy.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@iwonicz-zdroj.pl 

Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez urząd można przeczytać na stronie – http://bip.iwonicz-

zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ 

Id: EE556520-30E0-44DB-8E65-6C319B9B28EB. Przyjęty Strona 5

mailto:iodo@iwonicz-zdroj.pl


Załącznik nr 2 do Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych. 

 

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI 

 

Strony negocjacji 

 

Przedstawiciele Gminy Iwonicz-Zdrój   Wnioskodawca lub pełnomocnik  

1. ……………………………………………… 1. …………………………………….…. 

2. ……………………………………………… 2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………………… 3. ……………………………………….. 

 

W dniu ……………………… w……………………………………………. spotkały 

się powyżej wymienione strony celem negocjacji ceny oraz treści umowy odpłatnego 

przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

Na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, oraz 

przeprowadzonych negocjacji strony ustalają następujące warunki oraz treść umowy 

odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi Przedstawicieli Gminy Iwonicz-Zdrój: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano przez strony. 

 

 

Przedstawiciele Gminy Iwonicz-Zdrój   Wnioskodawca lub pełnomocnik  

1. ……………………………………………… 1. …………………………………….…. 

2. ……………………………………………… 2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………………… 3. ……………………………………….. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych. 

 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

Spisany w dniu ……………………………r. o godzinie…………………………..  

w ……………………………….. 

na okoliczność przekazania urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego znajdującego 

się na działce/działkach o numerze 

ewidencyjnym:…………………………………………………………… 

stanowiący załącznik do umowy nr…........................ 

 

ZDAJĄCY  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Przekazuje niniejszym protokołem 

ODBIORCY 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

I. Urządzenia 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

II. Dokumentację  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi stron: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Osoby Przekazujące urządzenia ze strony Zdającego: 

1……………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

2. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

Osoby przyjmujące urządzenia ze strony Gminy Iwonicz-Zdrój; 

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych. 

     

 

        …………….………………… 

               
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KTÓRĄ PRZEBIEGA 

URZĄDZENIE NIE BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE WNISKODAWCĄ 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………….legitymujący się 

dowodem osobistym (seria, numer)…………………………………. oświadczam,                    

że urządzenie wodociągowe / kanalizacyjne* wybudowane przez 

……………………………………………………..  na działce nr…………………………. 

stanowi własność…………………………………………………….  

Jako właściciel działki nr…………………………. wyrażam zgodę na przekazanie                       

urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Po przekazaniu urządzenia  nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Iwonicz-

Zdrój. 

 

 

        ……………………………… 
                         Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- skreślić niewłaściwe 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych. (Wzór umowy) 

 

 

 

UMOWA NR ……………… 

 

Przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych za wynagrodzeniem 

 

zawarta w dniu …………… roku w Iwoniczu-Zdroju pomiędzy: 

 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną w treści umowy PRZEKAZUJĄCYM, 

 

a 

 

Gminą Iwonicz-Zdrój z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju al. Słoneczna 28,  

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………. – Burmistrza Gminy 

przy kontrasygnacie 

 

2. …………………………………….. – Skarbnika Gminy 

 

……………………………………… - ………………….. 

 

zwanymi w dalszej części umowy GMINĄ 

 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest przejęcie za wynagrodzeniem niżej opisanych urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych w …………………… roku 

Lokalizacja urządzenia: ……………………… … ……………  ………………………. 

 ulica  nr domu/działka  miejscowość 

 

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

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

Inne urządzenia wodociągowe: ………………………………………………………………… 

Inne urządzenia kanalizacyjne: ………………………………………………………………… 
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2. Do umowy przejęcia za wynagrodzeniem stosuje się w szczególności przepisy. 

▪ art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                              

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi 

zmianami). 

▪ art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93                          

z późniejszymi zmianami), 

▪ Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, Sygn. akt III SZP 2/16 z dnia 22 czerwca 

2017r. 

▪ Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Iwonicz-Zdrój urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. 

§ 2. 

Zobowiązania Przekazującego 

1. Przekazujący oświadcza, że jest prawnym właścicielem urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz, że wybudował je z własnych środków 

finansowych celem podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, będącej                         

w posiadaniu Gminy. 

2. Przekazujący oświadcza, że przenosi posiadane uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 

jakości udzielone przez Wykonawcę ……………….tychże urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych na Przejmującego. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy (dotyczy nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych)/Przekazujący oświadcza, że udziela gwarancji i rękojmi Przejmującemu 

na urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym, jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji udzielone przez Wykonawcę 

wygasły (dotyczy urządzeń używanych).  

3. Przekazujący oświadcza, że niniejsza umowa wyczerpuje jego roszczenia w stosunku  

do Przejmującego wynikające z zapisów art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w powiązaniu z art. 49 ust. § 2 Kodeksu Cywilnego. 

Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Przekazujący zobowiązuje się do ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach 

Przekazującego na czas nieoznaczony, na których zlokalizowane jest urządzenie 

wodociągowe i/lub kanalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy (opcjonalnie - dotyczy sytuacji, kiedy przejmowane urządzenie 

wodociągowe i/lub kanalizacyjne przebiega przez grunty nie będące własnością jednostki 

samorządu terytorialnego). 

5. Przekazujący oświadcza, że nie będzie zgłaszał względem Gminy żadnych roszczeń z 

tytułu wynagrodzenia za korzystanie z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  

do dnia zawarcia niniejszej umowy. 

6. Przekazujący oświadcza, że wyraża zgodę na rozbudowę urządzenia w kierunku działek 

sąsiednich.  

 

§ 3. 

Stan techniczny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

1.Przekazujący oświadcza, że urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, o których mowa 

w § 1 ust. 1 wybudował zgodnie z dokumentacją techniczną, udzielonym pozwoleniem                        

na budowę i przepisami polskiego prawa. 
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2. Gmina stwierdza prawidłowy stan prawny i techniczny nabywanych urządzeń 

wodociągowych i /lub kanalizacyjnych na podstawie dokumentów stanowiących Załączniki 

nr 3-7: 

▪ wypisu aktu notarialnego/odpis księgi wieczystej nieruchomości/wypis z rejestru gruntów 

Przekazującego, na której zlokalizowane są urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne 

(Załącznik nr 3), 

▪ wykazu właścicieli nieruchomości i władających nieruchomościami, przez które przebiega 

trasa urządzeń (Załącznik nr 4), 

▪ upoważnienia udzielonego przez Przekazującego dla Pełnomocnika (Załącznik nr 5), 

▪ kserokopia protokołu odbioru końcowego urządzenia wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego Załącznik nr 6), 

▪ dokumentów określających wartość poniesionych nakładów przez wnioskodawcę 

(kosztorys powykonawczy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych/ faktury lub 

rachunki/ wycena rzeczoznawcy majątkowego) (Załącznik nr 7). 

§ 4. 

Służebność przesyłu 

1. Służebność przesyłu, którą ustanowi Przekazujący na rzecz Gminy nastąpi z zachowaniem 

w szczególności przepisów art. 305
1
-305

4 
kodeksu cywilnego 

2. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

3. Z tytułu ustanowionej służebności przesyłu na nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 

Gminie będą przysługiwać następujące prawa: 

▪ Do utrzymania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na terenie nieruchomości 

będącej własnością Przekazującego, 

▪ Do korzystania i używania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zgodnie z jej 

przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należącej do Przejmującego, 

▪ Wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania prac remontowych, rozbudowy, 

przebudowy, konserwacji czy usunięcia awarii, 

▪ Wstępu na teren nieruchomości ciężkiego sprzętu. 

4. Wstęp na teren nieruchomości, będzie ustalany każdorazowo  z właścicielem 

nieruchomości w przypadku planowanych prac remontowych, rozbudowy, przebudowy i 

konserwacji urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, co najmniej na 7 dni przed 

planowanymi robotami. 

5. Koszty notarialne i sądowe ustanowienia służebności przesyłu ponosi Przekazujący. 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za przekazanie Gminie urządzeń określonych w § 1, ust. 1  wynosi 

………..……………………………PLN netto/brutto. 

Słownie:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 i zostało przyjęte na podstawie negocjacji pomiędzy stronami potwierdzonymi protokołem. 
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2. Zapłata zobowiązania przez Gminę z tytułu zawartej umowy przejęcia za wynagrodzeniem 

urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie przelana na rachunek Przekazującego prowadzony przez 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

4. Wydanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Przekazującego i Gminę, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę 

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.  

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Przejmującego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. 

3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

Gminy i 1 egzemplarz dla Przekazującego.  

5. Umowa wiąże strony z dniem jej zawarcia.  

 

 

 

 

 

           PRZEKAZUJĄCY:                            GMINA: 
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