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Dotyczy przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.
1. Realizację budowy przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca
się o przyłączenie do sieci (Art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., Dz.U. z 2006r,
Nr 123. poz. 858 z późniejszymi zmianami).
2. Należy złożyć do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Radzyminie przy ul Komunalnej 2 wniosek o podanie warunków przyłączenia
do miejskiej sieci wodociągowej wg załącznika. Wydanie warunków jest usługą płatną wg
cennika 50 zł + VAT.
3. Wykonać przez uprawnionego projektanta plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego w dwóch
egzemplarzach oddzielnie dla każdego przyłącza.
-Plan należy sporządzić na aktualnej kopii mapy zasadniczej,
-Plan powinien zawierać opis techniczny, profil pionowy przyłącza, kopię
wydanych
warunków,
aktualne
uprawnienia
projektanta,
tytuł
do
korzystania
z nieruchomości
-Należy uzgodnić trasę przyłącza z właściwą jednostką geodezyjną Starostwa Powiatowego.
-Należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację przyłącza w pasie drogowym.
-Następnie przedstawić do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie. Uzgodnienie planu jest usługą
płatną wg cennika 50 zł + VAT.
4. Zlecić wykonanie budowy przyłącza uprawnionemu wykonawcy.
5. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac, jest zobowiązany do zgłoszenia
się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie w celu
uzgodnienia terminu przystąpienia do prac. Nadzór nad budową i odbiór, płatne przez
wykonawcę przy odbiorze „Dzienniczka budowy”. Usługa płatna wg cennika 150zł + VAT.
6. Wykonawca wykonuje inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza.
7. Wykonawca zgłasza wykonane przyłącze wodociągowe do odbioru. Do odbioru należy
przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie 3, wypełniony „Dzienniczek budowy” oraz
inwentaryzację geodezyjną,
8. Prawidłowość wykonanego przyłącza stwierdza, protokółem odbioru technicznego, komisja w
skład której, wchodzi przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel
Przedsiębiorstwa.
9. Odbiór techniczny upoważnia do zawarcia umowy o zaopatrzenie
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie.

w
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10. Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie jest
do
zamontowania
wodomierza
głównego
oraz
dopuszczenia
podstawą
do eksploatacji. Montaż i plombowanie wodomierza głównego oraz uruchomienie przyłącza
jest usługą bez płatną.

11. Umowa z Przedsiębiorstwem o zaopatrzenie w wodę kończy procedurę przyłączeniową.
12. W szczególnych przypadkach warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie mogą wskazywać inną
drogę postępowania.

Dotyczy przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji ściekowej.
13. Realizację budowy przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca
się o przyłączenie do sieci (Art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., Dz. U. z 2006r,
Nr 123. poz. 858 z późniejszymi zmianami).
14. Należy złożyć do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2 wniosek o podanie warunków przyłączenia do miejskiej
sieci kanalizacyjnej wg załącznika. Wydanie warunków jest usługą płatną wg cennika 50 zł +
VAT.
15. Wykonać przez uprawnionego projektanta plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego w dwóch
egzemplarzach oddzielnie dla każdego przyłącza.
-Plan należy sporządzić na aktualnej kopii mapy zasadniczej,
-Plan powinien zawierać opis techniczny, profil pionowy przyłącza, kopię wydanych
warunków,
aktualne
uprawnienia
projektanta,
tytuł
do
korzystania
z nieruchomości
-Należy uzgodnić trasę przyłącza z właściwą jednostką geodezyjną Starostwa Powiatowego.
-Należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację przyłącza w pasie drogowym.
-Następnie przedstawić do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie. Uzgodnienie planu jest usługą
płatną wg cennika 50 zł + VAT.
16. Zlecić wykonanie budowy przyłącza uprawnionemu wykonawcy.
17. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac, jest zobowiązany do zgłoszenia
się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie w celu
uzgodnienia terminu przystąpienia do prac. Nadzór nad budową i odbiór, płatne przez
wykonawcę przy odbiorze „Dzienniczka budowy”. Usługa płatna wg cennika 150zł + VAT.
18. Wykonawca wykonuje inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza.
19. Wykonawca zgłasza wykonane przyłącze kanalizacyjne do odbioru. Do odbioru należy
przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie 13, wypełniony „Dzienniczek budowy” oraz
inwentaryzację geodezyjną.
20. Prawidłowość wykonanego przyłącza stwierdza, protokółem odbioru technicznego, komisja w
skład której, wchodzi przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel
Przedsiębiorstwa.
21. Odbioru techniczny przyłącza
o odprowadzenie ścieków.
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22. Umowa z Przedsiębiorstwem o odprowadzenie ścieków kończy procedurę przyłączeniową.

23. W szczególnych przypadkach warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji ściekowej
wydane przez Przedsiębiorstwo mogą wskazywać inną drogę postępowania.

Radzymin, dn. ....................

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalnej 2
05-250 Radzymin

WNIOSEK
O podanie możliwości i warunków technicznych do podłączenia budynku do miejskiej sieci: 1.
wodociągowej * 2. kanalizacyjnej*

Imię, nazwisko ……………………………………………………………………
Adres korespondencyjny …………………………………………………………
Tel. kontaktowy …………………………………………………………………
Adres posesji, do której ma być doprowadzone przyłącze
1. wodociągowe* 2. kanalizacyjne*:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Przeznaczenie budynku ………………………………………………………….
Załącznik: ...................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

...................................
podpis

* niepotrzebne skreślić
Wypełnia pracownik P. W. i K.
- Faktura nr ……………………* / Płatne przy odbiorze*.
- Odbiór osobisty warunków *

/ Warunki do odesłania Pocztą *

