
Załącznik nr l do Uchwały Nr XXI/152/09 Rady Gminy 
Murów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie  wyrażenia 
opinii  w  przedmiocie  zasad  i  trybu  odpłatnego 
przejmowania  przez  Gminę  Murów  urządzeń 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wybudowanych  
i finansowanych z własnych środków przez inne osoby

Zasady przyznawania przez Wójta Gminy środków finansowych z tytułu wybudowania sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnej z własnych środków oraz wzór „Umowy w sprawie 

rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej

§ l    Dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków nieruchomości ujętych 
we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia ............ 
Inwestor zobowiązuje się do wybudowania sieci wodociągowej Ø  ……. o orientacyjnej długości 
L= ..... m z rur PVC i sieci kanalizacji sanitarnej Ø  ........ o orientacyjnej długości ..........z rur 
polietylenowych , w działkach nr ................... obręb .......

stanowiących własność ....................

§ 2 1. Inwestor opracuje dokumentację projektową, dokona niezbędnych uzgodnień i 
uzyska pozwolenie na budowę inwestycji wymienionej w § 1 ”Umowy  w sprawie 
rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej”

2. Inwestor wybuduje sieć wodociągową i sanitarną wymienioną w § 1 zgodnie z 
zatwierdzoną przez Eksploatatora dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, 
przepisami i warunkami technicznymi wydanymi przez zarządzającego siecią. Sieć 
wodociągowa zostanie wybudowana przez Przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia do 
wykonywania robót z zakresu instalacji sanitarnych, które udzieli gwarancji i rękojmi.
3. Po wybudowaniu sieci Inwestor zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Opolu o zakończeniu budowy lub wystąpi o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeśli 
taki obowiązek został nałożony w pozwoleniu na budowę ). Inwestor dostarczy Gminie 
kopię przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o 
zakończeniu budowy sieci lub decyzję pozwolenia na użytkowanie.
4. Po zakończeniu budowy Inwestor przeniesie własność sieci określonej w § 1 na rzecz 
Gminy z dniem podpisania przez osoby upoważnione protokołu przekazania-przejęcia

środka trwałego ( PT )
5.Po wybudowaniu sieci Inwestor przedłoży Gminie protokół odbioru końcowego wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną.

§ 3  l.Inwestor przekaże, a Gmina przyjmie wykonaną sieć, o której mowa w § 2 w 
zakresie określonym w dokumentacji projektowej na swój majątek na następujących 
zasadach:

a)  sieć wodociągowa zostanie wykonana przez Inwestora zgodnie z dokumentacją 
uzgodnioną przez zarządzającego siecią oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.

b)  zostanie dokonany odbiór końcowy sieci przez upoważnionych pracowników 
zarządzającego siecią zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego

c)zostanie podpisany przez Inwestora i Gminę protokół przekazania-przejęcia środka 
trwałego ( PT ).

2.Po   spełnieniu  warunków  określonych  w  ust.   l,   Eksploatator  zobowiązuje   się  za 
pośrednictwem wybudowanej przez Inwestora sieci dostarczać wodę i eksploatować tę sieć na 
zasadach określonych w umowie pomiędzy Gminą i Eksploatatorem z dnia ..............................



§ 4 I.Gmina z dniem podpisania protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego ( PT ) sieci 
nabywa prawo własności środka trwałego wymienionego w § 2, którego wartość szacunkową 
ustalono na kwotę netto ....... ,00mb x ........ ,00 zł = ..... ,00 zł (słownie: .....................złotych).

2. Wartość rzeczywista środka trwałego określonego w § 2 ust. l, zostanie ustalona na 
podstawie poniesionych nakładów udokumentowanych rozliczeniem końcowym kosztów 
budowy, zweryfikowanych przez Gminę.
3.Gmina po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego i protokołu 
przekazania-przejęcia środka trwałego (PT) wypłaci Inwestorowi po spełnieniu warunków 
określonych w § 4 i 5 kwotę .... zł za l mb wybudowanej sieci wodociągowej.
4.Kwota ,o której mowa w ust. 3 zostanie przekazana przez Gminę na wskazane przez 
Inwestora konto w terminie ……………………………………………………….

§ 51. Inwestor oświadcza, że nie będzie żądać zwrotu kwot stanowiących różnicę między kwotą 
określoną w § 4 ust. 3 a całkowitą wartością nakładów poniesionych na wytworzenie środka 
trwałego i nie będzie w przyszłości dochodzić od Gminy z tego tytułu żadnych roszczeń.

2.   Inwestor z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego dokonuje na Gminę cesji 
wierzytelności przysługujących mu względem wykonawcy sieci określonej w § 2 z tytułu 
rękojmi i gwarancji.

§ 6 1 .  Inwestor zobowiązuje się do :
1.1 umożliwienia dojazdu do wodociągu ,pracy ciężkiego sprzętu i swobodnego dostępu dla osób 

upoważnionych przez Eksploatatora, celem usuwania awarii i dokonywania niezbędnych prac 
eksploatacyjnych dla utrzymania wodociągu w należytym stanie technicznym, 1.2 nie korzystania 
z armatury wodociągowej z wyjątkiem hydrantów do celów ochrony p. poż.

§ 7 Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy sprawują oraz upoważnieni są do podpisania
protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego (PT):
ze strony Inwestora:
ze strony Gminy: ...........................................................................................................................
ze strony Eksploatatora: ................................................................................................................
§ 8 Integralną część umowy stanowi załącznik:
nr l - plan sytuacyjny - mapa katastralna z naniesioną orientacyjną trasą sieci stanowiącej
przedmiot umowy.
§ 9 1. Zmiana lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego
przez wszystkie strony pod rygorem nieważności zmian lub uzupełnień.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10 Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy
strony przekazują do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Gminy.



UMOWA 
w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej

zawarta w ............................ w dniu .............................. pomiędzy:

1.Gminą Murów, 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2- Nr NIP ………………………… przez
Wójta Andrzeja Puławskiego zwaną dalej Gminą,

2.Panem / Państwem..................................................... zam......................, ul............................
legitymującym /-ymi się dowodem osobistym nr .............................zwanym w dalszym ciągu

Inwestorem

3. Miedzygminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "Prowod" Spółka z o.o  46 -020 
Czarnowąsy ul. Kośnego 3 reprezentowanym przez Dyrektora...................... zwanym
dalej Eksploatatorem

o następującej treści:

§ l    Dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków nieruchomości ujętych we 
wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia ............ 
Inwestor zobowi zuje si  do wybudowania sieci wodoci gowej  Ø…….ą ę ą ...... o orientacyjnej 
długości L= ..... m z rur PVC i sieci kanalizacji sanitarnej  Ø ........ o orientacyjnej 
długości ..........z rur polietylenowych , w działkach nr ................... obręb ...... .
stanowiących własność ....................

§ 2 1.Inwestor opracuje dokumentację projektową, dokona niezbędnych uzgodnień i uzyska 
pozwolenie na budowę inwestycji wymienionej w § 1 umowy.

2. Inwestor wybuduje sieć wodociągową wymienioną w § 1 zgodnie z zatwierdzoną przez 
Eksploatatora dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami 
technicznymi wydanymi przez zarządzającego siecią. Sieć wodociągowa zostanie wybudowana 
przez Przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia do wykonywania robót z zakresu instalacji 
sanitarnych, które udzieli gwarancji i rękojmi.
3. Po wybudowaniu sieci Inwestor zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
Opolu o zakończeniu budowy lub wystąpi o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeśli taki 
obowiązek został nałożony w pozwoleniu na budowę ). Inwestor dostarczy Gminie kopię 
przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu 
budowy sieci lub decyzję pozwolenia na użytkowanie.
4. Po zakończeniu budowy Inwestor przeniesie własność sieci określonej w § 1 na rzecz 
Gminy z dniem podpisania przez osoby upoważnione protokołu przekazania-przejęcia

środka trwałego ( PT )
5.Po wybudowaniu sieci Inwestor przedłoży Gminie protokół odbioru końcowego wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną.

§ 3  l.Inwestor przekaże, a Gmina przyjmie wykonaną sieć, o której mowa w § 2 w zakresie 
określonym w dokumentacji projektowej na swój majątek na następujących zasadach:

a)   sieć wodociągowa zostanie wykonana przez Inwestora zgodnie z dokumentacją 
uzgodnioną przez zarządzającego siecią oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.

b)  zostanie dokonany odbiór końcowy sieci przez upoważnionych pracowników 
zarządzającego siecią zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego.


