W N I O S E K o wykup urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
I.

WNIOSKODAWCA

(nazwa podmiotu, imię i nazwisko)
NIP
PESEL

.
.

REGON
.
TELEFON/E-MAIL ___________________________________

(adres wnioskodawcy)
Reprezentowany przez:
(imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę)

(telefon /e-mail)

II. P R Z E D M I O T W N I O S K U
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Gmina/Miasto
Miejscowość
Ulica
Oznaczenie geodezyjne działek, na których zlokalizowane są urządzenia (obręb, arkusz, numer działki)
_________
PARAMETRY URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH:
Długość:

Długość:

_____

Średnica:

_______ _______

Średnica:

____________

Materiał:

_______________

Materiał:

___

KANALIZACYJNYCH:
Długość:

_______

Długość:

_____

Średnica:

________

Średnica:

____________

Materiał:

Materiał:

___

PRZEPOMPOWNIA / TŁOCZNIA

TAK / NIE

III. K W O T A WNIOSKOWANA
(wartość brutto urządzeń wodociągowych)
(wartość brutto urządzeń kanalizacyjnych)
IV. DANE DO USTALENIA WARTOŚCI WYKUPU

Czy wnioskodawca jest czynnym podatkiem VAT?
Charakterystyka odbiorcy:
 gospodarstwa domowe (zabudowa
jednorodzinna, wielorodzinna),
 pozostałe podmioty

Liczba odbiorców
Liczba podłączonych do sieci
wod.-kan. posesji/działek: tj.
gospodarstw domowych,
pozostałych podmiotów.

Bieżąca

Prognozowana

Dane adresowe identyfikujące odbiorców
(ulica, nr budynku, nr mieszkania)

V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1.
2.
3.

4.

5.

Mapa zasadnicza (inwentaryzacyjna) z zaznaczaną w kolorze lokalizacją przedmiotu wykupu.
Wypis z rejestru gruntów (aktualność do 3msc od daty dokumentu) lub numer księgi wieczystej działek, na
których znajduje się urządzenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne.
Decyzja zatwierdzająca podział działek ewidencyjnych, na których znajdują się urządzenie wodociągowe
i/lub kanalizacyjne (dokument wymagany w przypadku innej numeracji ewidencyjnej działek niż tych
objętych Pozwoleniem na budowę lub Zgłoszeniu zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych.
Decyzja Pozwolenia na Budowę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych lub Zgłoszenie zamiaru
budowy/ wykonania robót budowlanych (dokument wymagany wyłącznie w sytuacji, gdy nie został
przedłożony do Aquanet na etapie zgłoszenia zamiaru realizacji sieci).
Zaświadczenie o zakończeniu budowy z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o
zakończenia budowy (na inwestycji na terenie powiatu poznańskiego) LUB Zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy (dla inwestycji na terenie miasta
Poznania), (załącznik wymagany w sytuacji, gdy dokument nie został przedłożony do Aquanet na etapie
odbioru końcowego przedmiotu wykupu).
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Akt notarialny o ustanowieniu prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Aquanet S.A., na której
zlokalizowane jest uzbrojenie będące przedmiotem wniosku (dokument wymagany wyłącznie w sytuacji,
gdy akt ustanowienia prawa nie został wcześniej do Aquanet dostarczony).
7. Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorców z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
8. Faktury i potwierdzenie zapłaty za urządzenia będące przedmiotem wniosku lub kosztorys powykonawczy.
9. Decyzja w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury
technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(jeżeli Zarządca drogi nie wydał takiej decyzji, konieczne jest przedłożenie oświadczenia od Zarządcy drogi
w przedmiotowej sprawie).
10. Oświadczenie Wnioskodawcy/-ów, iż jest / są jedynym /-i właścicielem/-ami urządzenia, którego dotyczy
wniosek oraz że jest ono wolne od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
11. Oświadczenie Wnioskodawcy o ilości osób bezpośrednio podłączonych do urządzeń wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych lub ilości wyprowadzonych studzienek wodomierzowych/kanalizacyjnych (dla wniosków,
których urządzenia są użytkowane mniej niż rok).
12. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Inwestora/Wnioskodawcy (pełnomocnictwo jest
wymagane w przypadku wyznaczenia osoby do reprezentowania Inwestora/Wnioskodawcy).
6.

Wymienione wyżej załączniki nie wykluczają konieczności uzupełnień w indywidualnych
przypadkach zgodnie z bieżącymi wymaganiami Aquanet.

VI.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz że
zapoznałem się z informacją o ochronie danych osobowych przedstawioną poniżej.

.

.
(podpis osób/osoby składającej wniosek)

(miejsce i data)

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność podjęcia na Pani/Pana żądanie działań celem
zawarcia umowy lub realizacji umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i na jej
podstawie w celu:
 udokumentowania przebiegu procesu dotyczącego wykupu sieci wod-kan od inwestorów zewnętrznych i będą
przetwarzane przez okres 10 lat od momentu zakończenia podpisania umowy sprzedaży bądź w przypadku
odmowy od momentu odmowy;
 realizacji umowy i będą przetwarzane przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń stron z tytułu jej zawarcia,
wynikający z przepisów prawa - Kodeks cywilny;
 zapewnienia komunikacji i będą przetwarzane przez okres trwania współpracy z Administratorem.
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Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Aquanet w celu realizacji
sprawozdawczości wewnętrznej, a wynik przeprowadzonej analizy będzie miał charakter zanonimizowany.
Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Aquanet w celu realizacji
kontroli wewnętrznej i będą przetwarzane przez 5 lat od momentu jej zakończenia.
Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest utrzymanie relacji z kontrahentami w celu nawiązania ewentualnej
dalszej współpracy z Administratorem i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia ostatniej umowy
zawartej z Administratorem.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: dostawcom systemów i usług IT, podmiotom
świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, usługi niszczenia dokumentów, kancelarią prawnym z którymi współpracuje
Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ulica Stawki 2 w Warszawie. Więcej
informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem niezbędnym do realizacji
procesu wykupu sieci wod-kan. Konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości podpisania umowy sprzedaży.
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Załącznik nr 10

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/y, że sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna o dł………………..…..,
ø…………………... zlokalizowana w działkach o nr ewidencyjnych.…………………………… w ul. …………………..
w miejscowości ……………………….., gmina……………………., została wybudowana na koszt niżej
wymienionych właścicieli i stanowi ich własność oraz, że jest wolna od obciążeń finansowych i praw
osób trzecich.
Wykaz właścicieli urządzenia:
1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..
Podpis Wnioskodawcy/ ów

Załącznik nr 11

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/y, że z/do* sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o dł………………..…..,
ø……………………... zlokalizowanej w działkach o nr ewidencyjnych .……………………….…………………..…..……
w ul. ……………………………………………………………….….. w miejscowości ………………………..……………….……..,
gmina ……………………………………………. :
a) Bezpośrednio korzysta ……….…… osób, zamieszkałych pod poniższym adresem*
b) Bezpośrednio zostało
kanalizacyjnych*

wyprowadzonych

………..

studzienek

wodomierzowych

i/lub

Wykaz ilości osób zamieszkałych pod danym adresem:
Adresy :

Ilość osób:

Razem: …………

osób

……………………………………...
Podpis Wnioskodawcy/ ów

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 12

PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany udzielam Pani/Panu
…………………………………………................................................................................................................................
nr i seria dowodu osobistego
............................................................................................................................................................................
pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawach związanych z wykupem urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. ………………………………………………………………………….……………….…....,
miejscowości …………………………………………………………………………………., gmina…………………………………………….….
i zawarcia umowy sprzedaży.

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………….
(podpis)

