
Formularz OPS-5 

PROTOKÓŁ NEGOCJACJI 
ODPŁATNE PRZEKAZANIE SIECI 

 

Data   
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH NEGOCJACJI 

 

dotyczy: budowy sieci    w miejscowości  

przy ul.  , dz. nr   obręb   

Gmina   
 

Negocjacje prowadzono w dniu    w siedzibie Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. w Białogardzie (zwanych dalej Spółką) 
 

W negocjacjach udział wzięli: 

ze strony Spółki: Rafał Słowik – prezes Zarządu 

Marek Lewandowski – wiceprezes Zarządu 

ze strony […]:  

[…],zwany dalej Inwestorem) 
 

Negocjacje prowadzono w oparciu o zaproszenie do negocjacji z dnia  
 

Przedmiotem negocjacji były: 
 

A) Warunki i termin wykonania rozbudowy Sieci: 

budowa odcinka sieci    w miejscowości  

przy ul.  , dz. nr   obręb   

Gmina   
 

B) Wysokość wynagrodzenia dla Inwestora z tytułu nabycia własności Sieci przez Spółkę 
 

W toku negocjacji: 

1. Spółka podtrzymała oświadczenie z dnia […] r. o braku technicznych możliwości świadczenia 

usług dostawy wody do/odprowadzania ścieków z nieruchomości […] i braku możliwości 

wybudowania Sieci z własnych środków. 

2. Inwestor podtrzymał oświadczenie z dnia […] o zamiarze wybudowania Sieci z własnych 

środków i jego odpłatnego przekazania na rzecz Spółki. 

3. Inwestor i Spółka po negocjacjach ustalili, że prace projektowe oraz roboty budowlane 

związane w wykonaniem Sieci odbędą się zgodnie ze „Standardami technicznymi rozwiązań 

technicznych, materiałów i urządzeń stosowanych w systemach wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej na terenie działania RWiK sp. z o. o.”. 



4. Inwestor i Spółka po negocjacjach ustalili, że termin rozpoczęcia robót budowlanych 

związanych z budową odcinka Sieci o którym mowa w punkcie A, zostaną zakończone 

nie później niż po upływie 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy przyłączeniowej 

(przedwstępnej). 

5. Inwestor i Spółka po negocjacjach ustalili wysokość wynagrodzenia dla Inwestora z tytułu 

nabycia własności Sieci przez Spółkę. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt.5 wyniesie   PLN słownie: 

 

7. Inwestor i Spółka po negocjacjach ustalili, że wszelkie koszty wynikające z ustanowieniem 

i przeniesieniem na Spółkę prawa do służebności przesyłu urządzeń objętych niniejszym 

protokołem poniesie  

 ustanowi służebność przesyłu na rzecz Spółki w terminie do 1 miesiąca od 

dnia nabycia przez Spółkę własności tych urządzeń. 

 
8. Inwestor zgłasza/nie zgłasza* dalszych uwag w stosunku do projektu umowy przedwstępnej. 

 

 

 

 

 

 

Na tym negocjacje zakończono. 

 

Podpisy stron: 

 

 

 

 

 

SPÓŁKA INWESTOR 

 


