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Miejscowość dzień miesiąc rok 

Burmistrz Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

 
 

Wnioskodawca 

 

 Pełnomocnik 

   
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

 
 

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

 

   
Ulica, nr 

 
 

Ulica, nr 

 

 -      -    
Kod pocztowy 

 
 

Miejscowość 

 
 

Kod pocztowy 

 
 

Miejscowość 

 

       
Telefon kontaktowy  PESEL/NIP  Telefon kontaktowy  PESEL/NIP 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA 

URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO I/LUB URZĄDZENIA KANALIZACYJNEGO 
 

Proszę o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych* i/lub urządzeń kanalizacyjnych*  

wybudowanych na potrzeby zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, zlokalizowanych w Milanówku: 
 

Lokalizacja urządzenia:    
 ulica  działki nr ew., obręb 

 

Parametry urządzenia wodociągowego:  

- długość [m] ……………………,  

- średnica [mm] ………………….  

- materiał: ………………….......... 

- inne: .................................................................................... 

Parametry urządzenia kanalizacyjnego:  

- długość [m] ……………………,  

- średnica [mm] ………………….  

- materiał: ………………….......... 

- inne: .................................................................................... 

 

 

 
podpis 

Wnioskodawca*/Pełnomocnik* 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Gminę Milanówek, 05-822 

Milanówek ul. Kościuszki 45 w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku, a także z obowiązkami 

informatycznymi wobec jednostek państwowych. 

 

 

 
podpis 

Wnioskodawca*/Pełnomocnik* 

 

Gmina Milanówek informuje, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Milanówek, 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45. 

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku. 

3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 

w powszechnie obowiązujących przepisach. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

 

 
*  Niepotrzebne skreślić 

 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub 

niekompletny (brak wymaganych załączników) będzie zwrócony Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY, 

STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ: 

1. Dokumentacja powykonawcza, zawierająca: 

1) oryginał decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę; 

2) dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego zamiar 

rozpoczęcia robót budowlanych; 

3) dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego 

zakończenie budowy; 

4) oryginał dziennika budowy; 

5) oryginał projektu budowlanego powykonawczego; 

6) oryginał inwentaryzacji geodezyjnej; 

7) atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały 

zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

8) protokół odbioru technicznego urządzenia wodociągowego/urządzenia kanalizacyjnego; 

9) protokół odbioru pasa drogowego po zakończeniu robót budowlanych wydany przez 

właściwego zarządcę drogi (dotyczy urządzeń zlokalizowanych w drogach publicznych). 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego w zakresie 

dopuszczenia urządzenia do użytkowania 

3. Oryginały faktur VAT potwierdzających wysokość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na 

wybudowanie urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacyjnego. 

4. Kopię umowy o usługę lub pisemnego zlecenia wykonania projektu budowlanego urządzenia 

wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacyjnego (oryginał do wglądu). 

5. Kopię umowy o wykonanie robót budowlanych budowy urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia 

kanalizacyjnego (oryginał do wglądu). 

6. Oświadczenie wydane przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

potwierdzające, że urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacyjnego objęte wnioskiem 

odpowiada wymaganym warunkom technicznym. 

7. Oświadczenie, że Wnioskodawca otrzymał lub nie otrzymał zwrot podatku od towarów i usług (VAT) 

od urzędu skarbowego (dotyczy osób fizycznych nie będących czynnymi podatnikami podatku VAT). 

 

 


