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K  A  R  T  A      U  S  Ł  U  G 
Nr karty: 

BGKMiD.12 

ODPŁATNE PRZEJĘCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I / LUB KANALIZACYJNEJ 

Jednostka 

odpowiedzialna 

REFERAT BUDOWNICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 

MIESZKANIOWEJ I DRÓG 

TEL.: /74/ 66 33 419 

Wymagane 

dokumenty 

1. Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, wraz  

z wymaganymi załącznikami (wykaz załączników we wniosku). 

Uwagi: Jeżeli sieć stanowi współwłasność grupy Inwestorów, składają oni jeden 

wniosek, podpisany przez wszystkich współwłaścicieli, do którego załączają 

pełnomocnictwo wskazujące osobę, która będzie ich reprezentować oraz zawrze 

w ich imieniu umowę cywilnoprawną odpłatnego przejęcia sieci. 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

Wniosek można złożyć: 

➢ w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1,  

➢ przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl, 

➢  przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka, 

➢ przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności 

Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. 

Opłaty - 

Podstawa 

prawna 

1. Art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 

2. Art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 ze 

zmianami) 

3. Zarządzenie Wójta Gminy Łagiewniki nr 68/2017 r. z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych 

środków na terenie Gminy Łagiewniki. 

Termin 

składania 

dokumentów 

Bezterminowo 

Termin 

realizacji 

Wniosek winien zostać rozpatrzony w terminie 90 dni od daty jego wpływu, 

albo daty jego uzupełnienia. 

Tryb 

odwoławczy 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Informacje 

dodatkowe 

Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, 

pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, 

przepompowni przydomowej. 

Formularze 

wniosków 

i druki do 

pobrania 

Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej stanowi 

załącznik do niniejszej karty. 

Opracował: 

 

 

Sprawdził: 

 

Zatwierdził: 

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Dróg 

 

Sekretarz Gminy 

 

Wójt Gminy Łagiewniki 
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