Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Plac Trojana 2
83-333 Chmielno

NIP 589-203-04-95
Regon 366387047

Tel. 58 57-33-951
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WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR: …………………
Chmielno, dnia ………………………..

Imię i nazwisko/Firma*:
………………………………….………………..
Adres zamieszkania/Siedziba*:
ul. …………………………………………………
Miejscowość:
…………………………………………………….
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ*
W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej z dnia …………………, wydaje się następujące warunki techniczne:

1. Adres podłączanej nieruchomości: …………………………………………………………………………;
2. Sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami Wnioskodawcy:
W ulicy ……………………………………………….……………… dz. Nr ……………………………………
a) Przyłącze wodociągowe winno być wykonane z rur PE klasy min. 10, średnica – min.
……………….., minimalna głębokość - 1,70 m, oznakowanie - taśmą z wtopioną wkładką
metalową;
b) Przyłącze do wodociągu głównego o średnicy równej lub większej od 80 mm może być
wykonane tylko za pomocą opasek typu NWZ, przy średnicach mniejszych można
zastosować opaskę plus zasuwę z miękkim doszczelnieniem. Na przedłużonym trzpieniu
(obudowie) umieścić uliczną skrzynkę do zasuw i ustabilizować ją np. kostką betonową
lub brukowcem w promieniu 0,5 m. Miejsce położenia zasuwy przyłącza oznakować
trwale za pomocą tabliczki wodociągowej zgodnie z normą PN-86/B-09700;
c) Wodomierz główny winien być zamontowany min. 0,5 m nad poziomem posadzki i 0,5m
od sufitu pomieszczenia, w łatwo dostępnymi i suchym miejscu. Przed wodomierzem
od strony sieci wodociągowej powinien być zamontowany zawór odcinający grzybkowy
(nie może być typu kulowego), za licznikiem zawór antyskażeniowy;
d) Wodomierz główny należy zaprojektować w taki sposób, aby odcinek rury
w pomieszczeniu przed wodomierzem był widoczny na całej długości;
e) Wodomierz może zostać zaprojektowany w prefabrykowanej studni o średnicy nie
mniejszej jak 500 mm, nie projektować studni z kręgów betonowych.
3. Sposób przyłączenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami Wnioskodawcy:
W ulicy ……………………………………………….……………… dz. Nr ……………………………………
a) Przyłącze kanalizacyjne winno być wykonane z rur o średnicy minimalnej 160 mm.
b) Studnie rewizyjne na przyłączu kanalizacyjnym należy projektować w następujących
przypadkach:
 Na włączeniu do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

 W miejscu zmiany kierunku trasy sieci i przyłącza,
 W miejscu zmiany spadku kanałów,
 W miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku)
4. Przeznaczenie wody na cele: ……………………………
5. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę: ……… m3/dobę;
6. Maksymalna przewidywana ilość odprowadzanych ścieków bytowych / komunalnych /
przemysłowych* wynosi ……… m3/dobę.
7. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie.
8. Miejsce i sposób zainstalowania urządzenia pomiarowego: ……………………………………………..,
koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi Wnioskodawca.
9. Charakterystyka urządzenia pomiarowego: ultradźwiękowe typu ……………………, sztuk
……………………, lokalizacja …………………….
10. Miejscem rozgraniczenia sieci wodociągowej i instalacji Wnioskodawcy jest miejsce połączenia
przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową 1.
11. Miejscem rozgraniczenia sieci kanalizacyjnej i instalacji Wnioskodawcy jest miejsce połączenia
przyłącza kanalizacyjnego z siecią kanalizacyjną2.
12. Przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zaprojektowane i wykonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422) i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328).
13. W celu przyłączenia nieruchomości Wnioskodawcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
powinna zostać przygotowana dokumentacja projektowa oraz powinien zostać sporządzony
plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub powinny zostać dokonane niezbędne
zgłoszenia lub uzyskanie niezbędne decyzje administracyjne, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
14. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego podlega uzgodnieniu
z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie w zakresie
zgodności z wydanymi Warunkami Technicznymi Przyłączenia oraz Zespołem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Kartuzach (tj. Starostwem Powiatowym w Kartuzach – Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
15. Realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapewnia na własny koszt
Wnioskodawca.
16. Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez 24 miesięcy licząc od dnia ich
wydania.
17. Przekazanie Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. Plac Trojana 2, 83-333
Chmielno, sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej ze środków własnych
Wnioskodawcy, może nastąpić zgodnie z Art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328).

1

Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć
wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości –
Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16.
2
Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328), jest przewód łączący
wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią
kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej – Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 22
czerwca 2017 r. III SZP 2/16.
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18. Zamiar rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem do
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. – Dział Wodociągów i Kanalizacji, Plac
Trojana 2, 83-333 Chmielno.
19. Należy dokonać odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu. Do odbiorów częściowych
należy przystąpić w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie o wykonaniu tych robót.
Odbiory te dokonywane są przy udziale upoważnionego przedstawiciela Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie i Wnioskodawcy. Z odbiorów
częściowych sporządza się pisemny protokół.
20. Odbiór przyłączy dokonywany będzie na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego
w terminie 7 od dnia pisemnego zawiadomienia Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie o wykonaniu przyłączy przez Wnioskodawcę. Odbiór końcowy
dokonywany jest przy udziale upoważnionego przedstawiciela Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie i Wnioskodawcy;
21. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza/przyłączy i jego
podpisanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie
upoważnia Wnioskodawcę do złożenia pisemnego wniosku o umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków.
22. Pisemny wniosek o umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć
w terminie 14 dni od dnia odbioru przyłącza / przyłączy (tj. podpisania końcowego protokołu
odbioru technicznego).
23. Zgodnie z art. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy odpowiada Użytkownik. W związku z powyższym wszelkie prace związane
z tymi instalacjami winny być wykonane przez podmiot lub osobę posiadającą w tym zakresie
odpowiednie uprawnienia.
24. Po wykonaniu w/w prac i ich odbiorze dokonanym przez pracownika Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o., zostanie podpisana umowa na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
UWAGA: Art. 28 1 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz.747) „Kto bez uprzedniego zwarcia
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze
grzywny do 5 000 zł”, lub wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł „.

………………………………………………………………………………..
(Podpis przedstawiciela Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.)

