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REGULAMIN 

przekazywania Pilchowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

  
 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady przekazywania i przejmowania przez Pilchowickie 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. od uprawnionych osób urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie działania PPK, włączonych do systemu 
wodociągowo – kanalizacyjnego PPK. 

2. Zasady wynikające z niniejszego Regulaminu nie odnoszą się do przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
 § 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie skróty i wyrażenia oznaczają: 
a) PPK – Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pilchowicach, 
b) uprawniona osoba lub osoby – osoba lub osoby, które wybudowały z własnych środków 

urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, 
c) wnioskodawca – uprawniona osoba, od momentu złożenia wniosku 
d) wniosek – wniosek o zawarcie umowy przekazania urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych, zgodny z załącznikiem do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, 
e) urządzenie wodociągowe – ujęcie wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenie służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe 
urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

f) urządzenie kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, 

g) urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne – urządzenie wodociągowe lub urządzenie 
kanalizacyjne, 

h) odpłatne przejęcie urządzenia – zawarcie umowy, w wyniku której PPK nabywa 
odpłatnie prawo własności urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 
§ 3 

1. Przekazywanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych odbywa się na pisemny wniosek 
uprawnionej osoby, zgodny z załącznikiem do niniejszego regulaminu.  

2. Z inicjatywą przejęcia urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych może wystąpić także 
PPK. 

3. Jeżeli urządzenie stanowi współwłasność kilku osób uprawnionych składają one jeden 
wniosek.  

4. Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika. W takiej sytuacji do wniosku winno 
zostać dołączone pełnomocnictwo. 

5. Jeżeli ten sam wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o przejęcie urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, winien wypełnić dwa oddzielne wnioski. 

6. Do wniosku należy załączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające, iż uprawniony 
podmiot ma prawo rozporządzać urządzeniem (jest jego właścicielem), świadczące 
o wybudowaniu urządzenia na warunkach uzgodnionych z PPK i zgodnie z prawem, 
wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia, projektem oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku, stanowi lista 
załączników do wniosku 



 2 

7. Jeżeli złożony wniosek został wypełniony wadliwie lub nie dołączono do niego 
wymaganych załączników, PPK w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku poinformuje 
pisemnie o tym fakcie wnioskodawcę, który zobowiązany będzie do uzupełnienia 
dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosek pozostawia się bez biegu. 

8. Żądanie przez PPK dokumentów i oświadczeń nie wskazanych w załączniku do wniosku 
może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach i winno być uzasadnione. 

9. Wszystkie koszty związane ze złożeniem wniosku i załączników ponosi wnioskodawca. 
 

§ 4 
1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. 
2. Po wpłynięciu wniosku nadany zostanie mu numer, który winien być umieszczony 

na wszelkiej korespondencji przesyłanej pomiędzy PPK i Wnioskodawcą 
3. Wniosek winien zostać rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu albo od daty 

jego uzupełnienia zgodnie z § 3 ust. 7. 
4. W ramach rozpatrywania wniosku PPK sporządzi protokół oceny wniosku obejmujący:  

a) ocenę zgodności urządzeń wodociągowo–kanalizacyjnych z warunkami 
technicznymi, dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę 
i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej; 

b) weryfikację kosztorysu powykonawczego; 
c) opinię radcy prawnego, w której radca prawny stwierdzi, czy roszczenie 

wnioskodawcy jest zasadne w świetle właściwych przepisów prawa oraz wskaże 
podstawę prawną roszczenia oraz proponowany sposób załatwienia wniosku. 

5. Po sporządzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zarząd PPK podejmuje decyzję 
uwzględniającą lub odmawiającą uwzględnienia wniosku.  

6. O decyzji, o której mowa § 4 ust. 5 wnioskodawca powiadamiany jest na piśmie. Decyzja 
odmowna zawiera uzasadnienie. 

7. Wraz z decyzją pozytywną wnioskodawcy przesyłany jest projekt umowy. 
8. Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia projektu umowy. 
 

§ 5 
1. Umowa przejęcia urządzenia zawierana jest w formie pisemnej i winna określać, 

co najmniej: datę i miejsce zawarcia umowy, strony umowy, szczegółowe określenie 
przedmiotu przejęcia, wysokość należności przysługującej wnioskodawcy z tytułu 
zawarcia umowy, określenie sposobu zapłaty należności oraz oświadczenie 
wnioskodawcy, iż zawarcie umowy zaspakaja wszelkie jego roszczenia z tytułu 
przekazania urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków. 

2. Dziesięć procent należności ustalonej w umowie płatne jest nie później niż 30 dni od daty 
podpisania umowy. Pozostała część należności staje się wymagalna nie wcześniej niż 
zostaną ustanowione na rzecz PPK służebności przesyłu przez właścicieli wszystkich 
nieruchomości, na których znajduje się przekazywane urządzenie wodociągowo-
kanalizacyjne. Zapisy § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

3. PPK pokrywa koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu. 
4. Należność za przekazane urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne może być rozłożona 

na raty lub uwzględniona w rozliczeniach bieżących za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
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§ 6 
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przejęcia urządzenia, nastąpić winno jego 
wydanie potwierdzone podpisanym przez Strony umowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 

 
§ 7 

1. Podstawę określenia należności przysługującej wnioskodawcy z tytułu przekazania 
urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego stanowi kosztorys powykonawczy 
zweryfikowany przez PPK. 

2. W uzasadnionych przypadkach PPK może zażądać przedstawienia dodatkowych 
dokumentów potwierdzających poniesione koszty, jak np. faktury VAT, umowy, dowody 
wpłaty itp.  

3. Określając wynagrodzenie przysługujące Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego przejęcia 
urządzenia, PPK bierze pod uwagę swoją bieżącą sytuację finansową. Jeśli 
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przekracza środki, jakimi dysponuje PPK 
w danym roku obrotowym, wydatki na ten cel uwzględnia się w budżecie na następny rok 
obrotowy, co zostanie uwzględnione w płatnościach na podstawie umowy odpłatnego 
przekazania.  

 
§ 8 

PPK zastrzega sobie prawo odmowy przejęcia urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego 
w każdym przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę któregokolwiek z warunków 
technicznych lub formalnych.  

 
§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 i ma zastosowanie do wniosków 
złożonych od tej daty. 

 
 
 


