
Załącznik nr 3 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 zawarcia umów regulujących zasady i tryb odpłatnego przejęcia przez Gminę sieci
wybudowanej z własnych środków.

l.Przyjęcie przez Gminę wykonanej sieci w zakresie określonym w dokumentacji projektowej na 
swój majątek na następujących zasadach:
- sieć wodociągowa i sanitarna zostanie wykonana przez Inwestora zgodnie z dokumentacją 
uzgodnioną przez zarządzającego siecią oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.
- zostanie dokonany odbiór końcowy sieci przez upoważnionych pracowników zarządzającego siecią 
zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
- zostanie podpisany przez Inwestora i Gminę protokół przekazania-przejęcia 

środka trwałego ( PT ).

2.Zobowiązanie  Eksploatatora  po spełnieniu warunków określonych w pkt.l, za pośrednictwem 
wybudowanej przez  Inwestora  sieci dostarczenia wody i eksploatowania tą siecią na zasadach 
określonych w umowie pomiędzy Gminą i Eksploatatorem z dnia........................................ .

3. Nabycie  prawa własności  środka trwałego przez  Gminę  z dniem podpisania  protokołu 
przekazania-przejęcia środka trwałego ( PT ) sieci , którego wartość szacunkową ustalono na 
kwotę netto ....,00mb x ...........00 zł =........ ,00 zł (słownie:.................... złotych).

4. Ustalenie wartości rzeczywistej środka trwałego określonego na podstawie poniesionych 
nakładów udokumentowanych rozliczeniem końcowym kosztów budowy,  zweryfikowanych 
przez Gminę.

5. Wypłacenie Inwestorowi przez Gminę po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu 
odbioru końcowego i protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego (PT) po  spełnieniu 
warunków określonych w tym załączniku kwotę  ........ zł za  l  mb wybudowanej  sieci
wodociągowej

6. Przekazanie przez Gminę kwoty ,o której mowa wyżej na wskazane przez Inwestora konto w 
terminie ……………………….

7. Oświadczenie Inwestora, że nie będzie żądać zwrotu kwot stanowiących różnicę między kwotą 
określoną w punkcie 5, a całkowitą wartością nakładów poniesionych na wytworzenie środka 
trwałego i nie będzie w przyszłości dochodzić od Gminy z tego tytułu żadnych roszczeń.

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


