PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ OD GRANICY
POSESJI DLA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASIĘGU PROGRAMU UPORZĄDKOWANIA
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA
obowiązująca od dnia ogłoszenia do końca 2015r.

W związku z realizowanymi pracami związanymi ze skanalizowaniem gminy Dąbrowa
Górnicza, których założeniem

jest

osiągnięcie

wymaganego efektu ekologicznego

związanego z ilością osób podłączonych do nowo budowanej kanalizacji, PWiK Sp. z o.o.
przygotowało dla osób zlokalizowanych w zasięgu gminnego programu „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”, preferencyjne warunki
przyłączenia, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

I. Warunki ubiegania się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w ramach ww.
procedury:
1. posesja znajduje się w obszarze projektowanej kanalizacji sanitarnej w ramach
programu „Uporządkowanie gospodarki wod-kan. na terenie gminy Dąbrowa
Górnicza”;
2. do działki jest wyprowadzony sięgacz (rurociąg, do którego wprowadzone zostaną
ścieki z budynku);
3. posesja jest zabudowana a budynek posiada wewnętrzną instalację kanalizacyjną;
4. wnioskodawca posiada prawo do dysponowania każdą nieruchomością po której
będzie przebiegała kanalizacja.
II. Dokumenty wymagane do rozpoczęcia procedury przyłączenia do kanalizacji:
1. mapa w skali 1:1000 do celów opiniodawczych zakupiona w Urzędzie Miasta –
Wydziale Geodezji i Kartografii*;
2. dokument świadczący o prawie do dysponowania nieruchomością (po której będzie
budowany kanał) na cele budowlane**, tj. akt własności działki, odpis z Księgi
Wieczystej lub zgody właścicieli terenu, po którym przebiegało będzie podłączenie
wraz z oświadczeniem o wpisaniu służebności przesyłu (oświadczenie można pobrać
ze strony internetowej PWiK z zakładki przekazywanie sieci oraz z Biura Obsługi
Klienta);
III. Obowiązki właściciela posesji przyłączanego do kanalizacji:
1. zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. wraz z mapą o której mowa
w pkt. II -1;
2. złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (druk
w zał. nr 1. druk można pobrać ze strony internetowej PWiK lub wypełnić na miejscu
w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta) oraz wypełnienie wraz z pracownikiem
PWiK Sp. z o.o. ankiety przyłączeniowej (druk w zał. nr 2). Do wniosku

wnioskodawca dołącza mapę zasadniczą w skali 1:1000 zakupioną w Urzędzie
Miasta – Wydziale Geodezji i Kartografii*;
3. przedłożenie dokumentu świadczącego o prawie do dysponowania nieruchomością
(po której będzie budowany kanał) na cele budowlane**, tj. akt własności działki,
odpis z Księgi Wieczystej lub zgody właścicieli terenu, po którym przebiegało będzie
podłączenie wraz z oświadczeniem o wpisaniu służebności przesyłu (dot. budowy
kanalizacji po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy)- wniosek stanowi zał.
nr 3;
4. zgłoszenie do PWiK Sp. z o.o. rozpoczęcia prac, jak również gotowości do odbioru
kanalizacji (przed zasypaniem) – zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod
nr tel. 32 63 95 130 lub drogą mailową na adres: techniczny@pwik.dabrowa.pl;
5. wybudowanie kanalizacji zgodnie ze sztuką budowlaną, co należy potwierdzić na
protokole

odbioru

wykonanej

kanalizacji,

spisanym

przez

uprawnionego

przedstawiciela PWiK Sp. z o.o.
IV. Obowiązki PWiK Sp. z o.o.:
1.

wydanie warunków technicznych na przyłączenie do kanalizacji (sięgacza)
w kwocie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, znajdującym się na stronie
internetowej PWiK Sp. z o.o. (www.pwik-dabrowa.pl) ;

2.

realizacja i przekazanie wnioskodawcy skróconej dokumentacji technicznej budowy
kanalizacji od budynku do sięgacza wyprowadzonego w ramach programu gminnego
– bezpłatnie;

3.

nadzór nad budową kanalizacji – bezpłatnie;

4.

odbiór wykonanych prac i spisanie protokołu odbioru – bezpłatnie.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z art. 31 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków” każdy, kto wybuduje z własnych środków sieć kanalizacyjną ma
prawo do jej odsprzedania do PWiK Sp. z o.o. Kwota, za jaką PWiK Sp. z o.o. odkupi sieć
wynika z procedury przejmowania sieci obowiązującej w Spółce (procedura dostępna do
wglądu w PWiK Sp. z o.o. w Dziale Rozwoju Technicznego oraz na stronie internetowej
w zakładce zwrot kosztów za wybudowaną sieć przez prywatnych inwestorów).

* nie dotyczy mieszkańców dzielnicy Błędów – PWiK uzyskało zgodę od inwestora na udostępnienie
mieszkańcom z Błędowa map z projektu.
** nie dotyczy usługobiorców, którzy składali do PWiK dokumenty dotyczące własności działki w ciągu ostatnich 2
lat, o ile nie nastąpiła zmiana właścicila

