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Wniosek o rozliczenie nakładów i przeniesienie własności sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej.
Zwracamy się z wnioskiem o zawarcie umowy rozliczenia nakładów poniesionych na budowę
sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w ul.

w Imielinie

przebiegającej przez działki
oraz przeniesienia własności tej sieci na:
I. Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie z siedzibą przy ul. Imielińskiej 87; 41-407
Imielin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293961; NIP 6340125382
reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Marka Jędrysika
Przedmiotem umowy będzie sieć wodociągowa/kanalizacyjna wykonana przez prywatnych
Inwestorów
Parametry odbieranej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej:
rura wodociągowa
DN

pozostałe urządzenia

[mm]

szt.

[m]

szt.

długość
SDR

szt.

klasa

szt.

materiał

szt.

Sieć została podłączona do sieci
miejskiej w dniu:
Wartość wybudowanej sieci ustalono na podstawie

□
□
na kwotę

Załączonych faktur
Wyliczeń Inwestorów)2

□
□

Kosztorysu Inwestorskiego
Innych)2
…........................................................

słownie złotych (brutto):

)2 Przy ustalaniu jakie wynagrodzenie jest odpowiednie, należy brać pod uwagę nie tylko udokumentowane koszty budowy, lecz także czy poniesione koszty budowy odpowiadają średnim kosztom budowy tego rodzaju sieci ponoszonym przez spółkę

z uwzględnieniem rynkowych cen materiałów, robocizny i sprzęty w powiecie Bieruńsko - Lędzińskim
W koszcie wykonania sieci partycypowali:
l.p.

Imię i nazwisko

Kwota w złotych

1.
2.
3.
4.

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Imielinie
moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. wniosku. Jednocześnie
oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie (jednakże odmowa
podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wniosku). Oświadczam
ponadto, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści
tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie
tych danych w każdym czasie.
Podpisy
1.

2.

3.

4.

