KROK PO KROKU
CZYLI CO I JAK NALEŻY ZAŁATWIĆ ABY PRAWIDŁOWO WYKONAĆ PRZYŁĄCZA WOD. - KAN.
EKSPLOATOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


Wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością o wydanie technicznych warunków podłączenia (WTP) do miejskich sieci wod.- kan.
/podanie + dwa egzemplarze mapki geodezyjnej z zaznaczoną lokalizacją budynku i ważny tytuł prawny do
rozpatrywanej nieruchomości/.



Wystąpić do Urzędu Miasta w Głogowie - Wydziału Inwestycji i Architektury – Dział Planowania
o wydanie warunków zagospodarowania terenu /jeśli są wymagane/.



Zgodnie z wydanymi WTP należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego
przyłączy wod.- kan. oraz dokonanie uzgodnień branżowych /lub przedłożyć dokumentację do uzgodnienia
w ZUD Głogów/.



Projekt techniczny (PT) przyłączy wod.- kan. należy uzgodnić w naszym przedsiębiorstwie.



Przystąpienie do wykonania przyłączy wod.-kan wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Głogowie.
Do realizacji przyłączy wod.-kan. można będzie przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu. Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe
i zgłoszenie oraz ewentualną odpowiedź Inwestor zobowiązuje się dostarczyć do PWiK w Głogowie
Sp. z o.o.



Wystąpić do PWiK w Głogowie sp. z o.o. o wykonanie włączenia do miejskiej sieci wodociągowej.



Zawrzeć umowę z naszym przedsiębiorstwem o dostarczenie wody na cele budowy i zainstalować
wodomierz, który należy zgłosić do oplombowania.



Po wykonaniu przyłączy przed zasypką należy zgłosić je do częściowej inwentaryzacji geodezyjnej
uprawnionej jednostce geodezyjnej a następnie do przeglądu technicznego w naszym przedsiębiorstwie
/przegląd odpłatny/. W przypadku nie zgłoszenia przyłączy do przeglądu zastrzegamy sobie przy odbiorze
końcowym odkopanie przyłączy na koszt Inwestora.



Wykonane przyłącza wod.-kan. należy zlecić do inwentaryzacji przez uprawnione biuro geodezyjne.



Przed zamieszkaniem należy zgłosić przyłącza. wod.-kan. do odbioru końcowego w naszym
przedsiębiorstwie /odbiór płatny/.



Zawrzeć umowę z PWiK w Głogowie Sp. z o.o. na docelową dostawę wody i odbiór ścieków.

UWAGI:






Zgodnie z Regulaminem Usług zabrania się poboru wody na cele budowy od sąsiadów,
z hydrantów i innych nieopomiarowanych źródeł wody. W przypadku braku dokumentów stwierdzających
pobór wody na cele budowy PWiK w Głogowie sp. z o.o. obciąży Inwestora za nielegalny pobór wody lub
skieruje sprawę do Kolegium.
Zabrania się korzystania z wody na cele socjalno - bytowe do czasu uzyskania odbioru końcowego.
Jednocześnie informujemy, iż do czasu odbioru końcowego nie odpowiadamy za eksploatację przyłączy
wod.- kan.
W przypadku nieprzestrzegania wymogów stawianych przez Regulamin zastrzega sobie prawo odcięcia
dopływu wody.

Podstawy prawne opracowania:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z dn. 7. 07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1996 Nr 1OO, poz.465 Nr 106, poz.496).
2. Prawo Wodne - Ustawa z dn.24.10.1974 r. z późniejszymi zmianami.
3. Regulamin Usług w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków - PWiK w Głogowie sp. z o.o.
4. Kodeks Cywilny.

