
 

 

 

„REKNICA“ Sp. z o.o. 

Ul. Leśna 12 

83-050 Kolbudy 

NIP 593-23-35-316            REGON 192749192 

Telefon: (058) 682-74-11 / 12 

fax: (058) 682-66-40 

Serwis internetowy: www.reknica.pl 

e-mail: reknica@reknica.pl  

 
 

               Potwierdzenie przyjęcia wniosku      

 

 

  

Miejscowość dzień miesiąc rok 

 

Inwestor / Przekazujący * 
 

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

 
                                             Ulica, nr 

 -    

Kod pocztowy  Miejscowość 

   
Telefon kontaktowy  PESEL(osoba fizyczna) /NIP (podmiot gospodarczy) * 

 

 

 

 Pełnomocnik* 
  

 Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

  
                                                                                              Ulica, nr 

  -    

 Kod pocztowy  Miejscowość 

    
 Telefon kontaktowy  PESEL (osoba fizyczna) /NIP (podmiot gospodarczy) * 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 O   ZAWARCIE   UMOWY   ODPŁATNEGO   PRZEJĘCIA 

URZĄDZEŃ   WODOCIĄGOWYCH   I  /  LUB   KANALIZACYJNYCH * 

 
 

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

i/lub odbioru ścieków * z nieruchomości: 
 

Lokalizacja urządzenia:      

 miejscowość  ulica  nr domu / działka 

 

Opis położenia przekazywanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej * ……………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

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

 

 
Czytelny podpis 

Inwestor / Pełnomocnik* 
 

http://www.reknica.pl/
mailto:reknica@reknica.pl


 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY, STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ: 

1. Wypis aktu notarialnego/odpis księgi wieczystej nieruchomości Inwestora, na której zlokalizowane są urządzenia wodociągowe i/lub 

kanalizacyjne 
2. Wykaz właścicieli nieruchomości i władających nieruchomościami, przez które przebiega trasa urządzeń oraz wypis z rejestru gruntów 

z wyrysem z mapy ewidencji gruntów z naniesioną trasą urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

3. Upoważnienie udzielone przez Inwestora dla Pełnomocnika  
4. Kserokopia protokołu odbioru końcowego urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

5. Dokument określający wartość poniesionych nakładów przez wnioskodawcę (kosztorys powykonawczy robót w zakresie 

wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – bez kosztów dokumentacji technicznej, uzgodnień itp.) 
6. Wycenę rzeczoznawcy majątkowego określającą wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.  

 

Jeżeli urządzenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne przebiegać będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca się o odpłatne 
przekazanie nie posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości. 

 

 

 
 

 

[     ]   Zapoznał/a się z klauzulą.  
[     ]   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „REKNICA” Spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Leśnej 12, 83-050 Kolbudy moich danych osobowych 

w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, Nr działki, nr Kw. i adres e-mail w celu: realizacji niniejszego 

dokumentu Przedsiębiorstwa.  
[     ]    Wyrażam zgodę /  [    ]   Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze 

obsługowym. 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                         
 

Czytelny podpis 

Inwestor / Pełnomocnik* 
 

 

 

 

 

 

 

„REKNICA” Sp. z o.o. informują, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest „REKNICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach przy ul. Leśnej 

12, 83-050 Kolbudy. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

    osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego zlecenia na usługę. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

    obowiązujących przepisach. 

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

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. 

 
 

 

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

(brak wymaganych załączników) będzie zwrócone Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 

 

Dokumenty wymagane do  odpłatnego  przekazania  odcinka sieci 

wodociągowej  na rzecz Przedsiębiorstwa wod.–kan. 

 
Uprzejmie informujemy, że w celu przekazania prywatnej sieci należy złożyć do Spółki 

komplet oryginalnych  dokumentów: 

1. Wniosek o przekazanie sieci do „ REKNICA” Sp. z o.o. wraz z możliwie dokładnym opisem 

przedmiotu przekazania [podpisany przez wszystkich właścicieli]. 

2. Projekt sieci. 

3. Pozwolenie na budowę sieci. 

4. Protokół przeprowadzonej próby ciśnienia. 

5. Protokół badania wody. 

6. Protokół dezynfekcji. 

7. Geodezyjny pomiar powykonawczy sieci. 

8. Zawiadomienie o  zakończenia budowy wraz z  zaświadczeniem o przyjęciu do 

użytkowania obiektu,  wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

9. Atesty, deklaracje, aprobaty techniczne użytych materiałów. 

10. Dziennik Budowy. 

11. Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu budowy sieci zgodnie z dokumentacją 

techniczną [projekt]. 

12. Oświadczenie właścicieli działek, po których przeprowadzona jest sieć dot. służebności 

przesyłu [na druku Przedsiębiorstwa] oraz zgody na zajęcie działki w celu 

eksploatacyjnych sieci [ na druku Przedsiębiorstwa] – akt notarialny dot. ww. służebności 

zostanie sporządzony w toku przekazywania sieci - GRUNTY PRYWATNE. 

13. Rzeczywiste koszty poniesione na budowę odcinka sieci tj. faktura, umowa, kosztorys. 

14. Podpisana Umowa inwestorska na realizację odcinka sieci – jeśli była zawarta z 

„REKNICA” Sp. z o.o. 

15. Protokół w sprawie „Odbioru Końcowego” odcinka sieci – załącznik do umowy 

inwestorskiej. 

16. Aktualny „Wypis i wyrys z rejestru gruntów”. 

Po dostarczeniu kompletu dokumentów Dział Techniczny przeprowadza kontrolę stanu 

armatury i jej oznakowania, co potwierdza protokołem. 

 

DZIAŁ UMÓW 

REKLAMACJI I ANALIZ 



 

 

 

 

 

Dokumenty wymagane do  odpłatnego  przekazania  odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej i/lub przepompownia ścieków [PS] na rzecz 

Przedsiębiorstwa wod.–kan. 

 
Uprzejmie informujemy, że w celu przekazania prywatnej sieci i/lub PS należy złożyć do 

Spółki komplet oryginalnych  dokumentów: 

1. Wniosek o przekazanie sieci i/lub PS do „ REKNICA” Sp. z o.o. wraz z możliwie dokładnym 

opisem przedmiotu przekazania [podpisany przez wszystkich właścicieli]. 

2. Projekt sieci i/lub PS. 

3. Pozwolenie na budowę sieci i//lub PS. 

4. Geodezyjny pomiar powykonawczy sieci i/lub PS. 

5. Zawiadomienie o  zakończenia budowy wraz z  zaświadczeniem o przyjęciu do 

użytkowania obiektu,  wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

6. Atesty, deklaracje, aprobaty techniczne użytych materiałów. 

7. Dziennik Budowy. 

8. Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu budowy sieci i/lub PS zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

9. Oświadczenie właścicieli działek, po których przeprowadzona jest sieć i/lub PS dot. 

służebności przesyłu [na druku Przedsiębiorstwa] oraz zgody na zajęcie działki w celu 

eksploatacyjnych sieci  i/lub PS [na druku Przedsiębiorstwa] – akt notarialny dot. ww. 

służebności zostanie sporządzony w toku przekazywania sieci - GRUNTY PRYWATNE. 

10. Rzeczywiste koszty poniesione na budowę odcinka sieci  i/lub PS tj. faktura, umowa, 

kosztorys. 

11. Podpisana Umowa inwestorska na realizację odcinka sieci i/lub PS – jeśli była zawarta z 

„REKNICA” Sp. z o.o. 

12. Protokół w sprawie „Odbioru Końcowego” odcinka sieci i/lub PS– załącznik do umowy 

inwestorskiej. 

13. Aktualny „Wypis i wyrys z rejestru gruntów”. 

Po dostarczeniu kompletu dokumentów Dział Techniczny przeprowadza kontrolę stanu 

armatury i jej oznakowania, co potwierdza protokołem. 

 

 

DZIAŁ UMÓW 

REKLAMACJI I ANALIZ 


