WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH
I. Przyłącze do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych moŜe wykonać wyłącznie
firma która:
1. Posiada zarejestrowaną

działalność

gospodarczą

w

zakresie

wykonywania

przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych;
2. Zatrudnia kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze
w zakresie instalacyjnym do prowadzenia prac na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz zarejestrowanego w odpowiedniej izbie samorządowej;
3. Posiada inne dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. Uzgodniła z PWiK Sp. z o.o. termin włączenia.

II. Obowiązki wykonawcy:
1. O przystąpieniu do prac wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 10 dni przed ich
rozpoczęciem pisemnie powiadomić PWiK – Dział Techniczny. Do przedmiotowego
powiadomienia naleŜy dołączyć kopie dokumentów o których mowa w pkt. I-1 i I-2,
wpisać numer projektu na podstawie którego będzie wykonywał przyłącza oraz podać numer telefonu kontaktowego. W powiadomieniu wykonawca proponuje termin
włączenia.
2. Włączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej moŜe nastąpić wyłącznie pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w obustronnie uzgodnionym terminie. Potwierdzenie terminu
włączenia / propozycję nowego terminu PWiK podaje w formie pisemnej w ciągu
5 dni od daty wpłynięcia pisma od wykonawcy do Spółki.
3. W terminie 3 dni po zakończeniu prac przy budowie przyłączy wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 złoŜenia w PWiK – Dziale Technicznym protokołu odbioru przyłączy (włączenie
do sieci potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela PWiK) – druk
w załączniku nr 1 (dla przyłącza wody) i 2 (dla przyłącza kanalizacyjnego);
3.2 złoŜenia w PWiK – dziale Technicznym oświadczenia, którego druk stanowi
załącznik nr 3;
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4. Brak realizacji przez wykonawcę któregokolwiek z ww. warunków uniemoŜliwi PWiK
zawarcie umowy z Inwestorem na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków,
a wykonane przyłącza traktowane będą jako nielegalne podłączenie do sieci
wod-kan.

III. Obowiązki inwestora:
1. Inwestor zobowiązany jest zlecić geodecie wykonanie operatu geodezyjnego po zakończeniu robót, przed zasypaniem przyłączy. Operat wykonać w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczyć do Urzędu Miasta, natomiast drugi do
PWiK Sp. z o.o. - Dział Techniczny. W zakres operatu geodezyjnego wchodzą
następujące elementy:
− mapa zasadnicza w skali 1:1000 z naniesionymi przyłączami wod-kan,
− dyskietka

z

punktami

pomiarowymi

przyłączy

i

obiektów

zapisanymi

w postaci pliku tekstowego (format *.txt),
− szkic geodezyjny zawierający: punkty pomiarowe, informacje o przyłączach
wod-kan (średnice, rodzaj materiału i głębokość ułoŜenia), dane inwestora, numer
budynku lub działki;
− w przypadku wykonania sieci kanalizacyjnych aktualne karty studzienek.
2. Z chwilą wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Inwestor zobowiązany
jest do natychmiastowego (do 7 dni roboczych od daty wykonania przyłącza)
zgłoszenia się do Działu Obsługi Klienta i SprzedaŜy PWiK celem zawarcia umowy
na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków, a w przypadku budowy przyłącza
wody do opomiarowania zuŜycia wody. Do sporządzenia w/w umowy naleŜy wraz
z pisemnym wnioskiem dostarczyć jeden z nw. dokumentów:
−

wypis z ksiąg wieczystych

−

akt notarialny własności działki

−

inny dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w PWiK w Dziale Obsługi Klienta i SprzedaŜy
pod numerem telefonu 639-51-02, 639-51-16, 639-51-13.
Do czasu zgłoszenia się inwestora do PWiK, opomiarowania zuŜycia wody i zawarcia
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umowy na dostawę wody – zasuwa podłączeniowa pozostaje zamknięta. Uruchomienie dostawy wody następuje
z wymaganymi wnioskami,

z

chwilą, złoŜenia podania o zawarcie umowy

opomiarowania

i

zaplombowania wodomierza

głównego.
3. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemoŜliwi PWiK zawarcie umowy na
dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków, a wykonane przyłącza traktowane
będą jako nielegalne włączenie do sieci wod-kan.
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