
Prezes Zarządu 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Szemud Spółka z o.o. 

w Szemudzie 

 

W N l O S E K  

  

o zawarcie warunkowej umowy odpłatnego przejęcia sieci przesyłowej 

(wodociągowej lub kanalizacyjnej) 
 

I. WNIOSKODAWCA 

 

(nazwa podmiotu, imię i nazwisko)  

 

NIP:     ___________________________ 

REGON:    ___________________________ 

PESEL:    ___________________________ 

Nr DOWODU OSOBISTEGO:  ___________________________ 

TELEFON KONTAKTOWY: ___________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

(adres Wnioskodawcy)  
 

Reprezentowany przez:  

__________________________________________________________________________  

(Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wnioskodawcę)  
 

II. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

(zakres rzeczowy, lokalizacja przedmiotu wniosku o zatwierdzenie inwestycji do realizacji, 

przewidywany termin realizacji ……………………………………………………………………….) 

 



III. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

1. Mapa stanu terenowo-prawnego z naniesioną trasą uzbrojenia (do celów informacyjnych).  

2. Dokumenty wskazujące właścicieli nieruchomości na których położona będzie sieć i dokumenty 

potwierdzające tytuły prawne do korzystania z nich, wraz z danymi osobowymi, adresowymi 

i nr PESEL, nr ksiąg wieczystych, odpisy aktów własności, zgody na udostępnienie nieruchomości. 

3. Wypis aktu notarialnego założenia podmiotu gospodarczego lub odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego (dla podmiotów gospodarczych) lub wypis z CEIDG*. 

*Uwaga: 

- wymienione wyżej załączniki nr 1-3 nie wykluczają w indywidualnych przypadkach konieczności 

uzupełnienia koniecznej dokumentacji zgodnie z bieżącymi wymaganiami GPK Szemud Sp. z o.o., 

- okres załatwienia wniosku rozpoczyna się po złożeniu prawidłowo sporządzonego wniosku wraz 

z kompletem wskazanych powyżej załączników. 

 

IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że wybuduję sieć (wodociągową, kanalizacyjną) z własnych środków i przekażę ją 

Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Szemud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Szemudzie na warunkach określonych w umowie warunkowej. 

2. Deklaruję zawarcie umowy warunkowej przekazania urządzenia przesyłowego według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty akceptacji wniosku przez 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Szemudzie. 

3. Zobowiązuję się do ustanowienia na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie nieodpłatnej i nie ograniczonej 

w  czasie służebności przesyłu dla urządzenia przesyłowego w zakresie określonym w art. 3051 

Kodeksu Cywilnego najpóźniej w dacie czynności odbioru końcowego urządzenia przesyłowego przez 

Spółkę.  

4. Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz 

rzeczywistemu stanowi prawnemu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Szemudzie dla potrzeb rozpatrzenia niniejszego wniosku i realizacji umowy warunkowej 

przeniesienia własności urządzeń przesyłowych w celu określenia warunków wykupu i zawarcia 

umowy o wykup przedmiotu wniosku. 

 

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

(podpisy wnioskodawcy)  

 

 

 

 

Informacja dodatkowa: 

Informacji o stanie sprawy udziela ........................................................................................................... 


