Formularz OPS-12

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW – SIECI WYBUDOWANE
ODPŁATNE PRZEKAZANIE SIECI
Data

Do:

Nawiązując do wniosku z dnia

w którym wyraził/a* Pan/Pani* zainteresowanie

odpłatnym przekazaniem na rzecz Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie odcinka Sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* dla nieruchomości zlokalizowanej w msc.
przy ul.

dz. nr

wybudowanego z własnych środków, wzywamy do uzupełnienia (opcjonalnie przedłożenia
dodatkowych dokumentów i oświadczeń) dokumentów wskazanych poniżej:
a) wyszczególnienie i wyodrębnienie zakresu rzeczowego, o którego zwrot zamierza się ubiegać;
b) oświadczenie Inwestora, że jest właścicielem Sieci, której dotyczy wniosek oraz że Sieć ta nie jest
obciążona na rzecz osób trzecich żadnymi prawami obligacyjnymi

i/lub rzeczowymi oraz o braku

sprzeciwu w zakresie dopuszczenia Sieci do użytkowania;
c) dziennik budowy Sieci;
d) kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Sieci;
e) egzemplarz powykonawczy - uzgodnionej branżowo przez RWiK sp. z o. o. – dokumentacji
projektowej z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót
wraz z rysunkami zamiennymi;
f) dokumentacja geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej jak i elektronicznej, w tym:
 papierowa wersja mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500;
 elektroniczna wersja mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500
 w formacie .dxf lub .dwg.;
 powykonawcze zestawienie długości odcinków i średnic przewodów sporządzone i potwierdzone
przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

g) dla robót w pasach drogowych protokoły odbioru pasa drogowego z klauzulą ,,bez uwag’’
podpisane przez uprawnionego pracownika Zarządcy drogi;
h) dowód wniesienia opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;
i) atesty zastosowanych materiałów, deklaracje zgodności z normami zastosowanych materiałów;
j) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu;
k) protokoły z prób ciśnieniowych przewodów, lista zgrzewów, protokoły zgrzewów;
l) pozytywne wyniki badań wody z sieci wodociągowej;
m) raporty z inspekcji TV kanalizacji (wraz z wykresem spadków) w wersji papierowej i na płycie CD
wykonany na etapie odbioru technicznego/końcowego Sieci (w przypadku zamiaru przekazania
Sieci, której upłynął okres gwarancji, należy obligatoryjnie dokonać ponownego przeglądu TV Sieci
kanalizacyjnej w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia w RWiK sp.
z o.o. wniosku o odpłatne przejęcie Sieci kanalizacyjnych,
n) protokoły z prób ciśnieniowych przewodów dla Sieci kanalizacji tłocznej, protokół z badania
szczelności dla Sieci kanalizacji grawitacyjnych;
o) dokumentacja techniczno – ruchowa zainstalowanych urządzeń na Sieci,
p) pomiary elektroenergetyczne powykonawcze;
q) protokół odbioru technicznego (końcowego);
r) zgłoszenie (jeśli było wymagane) właściwemu organowi Sieci (jako obiektu budowlanego)
do użytkowania wraz z oświadczeniem, iż organ w ustawowym terminie nie zgłosił w drodze decyzji
swego sprzeciwu;
s) dokumentacja fotograficzna z przebiegu robót budowlanych Sieci;
t) oświadczenie Inwestora, że Sieć została wybudowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego tj.
na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Sieci;
u) zobowiązanie do przeniesienia na rzecz RWiK sp. z o.o. praw z gwarancji i rękojmi dotyczących
wybudowanej Sieci, w przypadku przeniesienia na Spółkę własności Sieci;
v) zobowiązanie Inwestora do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz RWiK sp. z o.o. w przypadku
gdy Sieć jest zlokalizowana na działkach gruntu będących własnością Inwestora,
w przypadku przeniesienia na Spółkę własności Sieci;
w) zobowiązanie Inwestora w przypadku gdy Sieć jest zlokalizowana na działkach gruntu nie będących
jego własnością do przeniesienia na rzecz RWiK sp. z o. o. wszelkich praw obowiązków wynikających
z uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej: decyzji, postanowień,
przeprowadzonych uzgodnień itp.
x) Protokoły przekazania terenu i odbioru terenu podpisane przez właścicieli nieruchomości biorących
udział w inwestycji;
w) fakturę VAT i lub rachunek za wykonane roboty budowlane Sieci;

w zakresie […]
W przypadku braku odpowiedzi i uzupełnienia wskazanych przez nas dokumentów, procedura
„ODPŁATNEGO PRZEKAZANI SIECI” nie zostanie przeprowadzona-wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Z wyrazami szacunku

