
Przygotował Adam Półka data: 27.06.2018 r. 
Zatwierdził Marek Sudomirski 

 

 

 

 

 

Karta Usług NR TOM/08 

Referat Technicznej Obsługi Miasta 
 

Nazwa usługi:  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA 

URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO I/LUB URZĄDZENIA KANALIZACYJNEGO 

 

Odpowiedzialni za daną usługę: Adam Półka 

 

Miejsce urzędowania: ul. Spacerowa 4, budynek „C” pokój nr 17A 

                                         (I piętro, klatka schodowa A) 

 

Nr Telefonu: (22) 758-30-61 wew. 245 

 

Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-18:00  

                          wtorek-czwartek: 8:00-16:00 

                          piątek: 8:00-15:00  

 

Wymagane Dokumenty:   

 

Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia 

kanalizacyjnego. 

 

Do wniosku należy dołączyć:  

 

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 
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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). 

 

Opłaty: Brak wymaganych opłat przy składaniu wniosku oraz do prowadzenia postępowania. 

Termin załatwienia sprawy:  

1. 60 dni od daty złożenia wniosku. 

2. Wskazany termin w punkcie 1 nie obejmuje okresu wyceny urządzenia. 

Podpisanie umowy: 

Odbiór dokumentu: ul. Spacerowa 4, pokój nr 18 -budynek „C”(I piętro) 

(Podpisanie umowy  nastąpi po rozpatrzeniu kompletnego wniosku). 

 

 

Uwagi: 

Wniosek dotyczy jedynie instalacji będących siecią wodociągową, kanalizacyjną. Wykup nie 

dotyczy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych (linie łączące budynek, studnie,  

instalacje, itp. z główną siecią wodociągową lub kanalizacyjną). 

Podstawa prawna: 

1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2018 poz. 760); 

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650). 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650); 

4. Zarządzenie Nr 185/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 października 

2017 r. 


