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Wnioskodawca:      Bystrzyca Dolna,  dnia…………… 

………………………………………… 
imię , nazwisko, nazwa 

………………………………………    
Adres 

………………………………………… 

tel.kontaktowy:……………………… 

PESEL/NIP………………………….. 

Pełnomocnik: 

………………………………………… 
imię , nazwisko, nazwa  

………………………………………… 
Adres 

………………………………………… 

tel.kontaktowy:……………………… 

PESEL/NIP …………………………. 

 

ARKUSZ OCENY WNIOSKU O ODPŁATNE PRZEJĘCIE URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH 

 

Arkusz oceny wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia dotyczy urządzeń wodociągowych* 

i/lub kanalizacyjnych* dla dostawy wody i/lub odbioru ścieków z nieruchomości: 

 

Lokalizacja : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

miejscowość , ulica,  nr domu/ działka 

Parametry sieci wodociągowej: L=…………………………............ Ø ………………………… mat. ……………………….. 

Parametry sieci kanalizacyjnej: L=………………………………… Ø ………………………… mat. ……………………….. 

 

PARAMETRY OCENY WNIOSKU O ODPŁATNE  PRZEJĘCIE URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH 

I/LUB KANALIZACYJNYCH 

Zgodność urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z warunkami           TAK / NIE 

technicznymi podłączenia do sieci Przedsiębiorstwa*   

Rodzaj przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych:     

sprzedaż,  dzierżawa,  użytkowanie ** 

Wartość urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych ustalona na  

podstawie np. kosztorysu powykonawczego                            

Wartość urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych ustalona na  

podstawie metody dochodowej 

 

Ostateczna wartość urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

do umowy sprzedaży 

ŚWIDNICKIE GMINNE  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. 

Bystrzyca Dolna 55 

58-100 ŚWIDNICA 
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Miesięczna / kwartalna / roczna* wartość czynszu dzierżawnego/ opłaty 

za użytkowanie*** urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

        ____________________________ 
             Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika* 

 

 

 

 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem 

zebranych danych osobowych. Dane te 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 

wniosku. 

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

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

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

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Świdnickie 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55, 58-100 Świdnica w celach 

związanych z realizacją wniosku. 

 

 

 

______________________ 
             Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika* 

 

 

 

 

 

 

         
* niepotrzebne skreślić 

** właściwe podkreślić  

*** Wartość czynszu dzierżawnego/opłaty za użytkowanie jest obliczona na takim poziomie, aby suma wartości bieżących 

czynszu dzierżawnego równała się wartości wyceny dochodowej urządzenia. W procesie dyskontowania wykorzystana jest 

stopa dyskontowa na poziomie stopy dla inwestycji wolnych od ryzyka.      

          


