Jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej?
JAK PRZYŁĄCZYĆ DZIAŁKĘ DO SIECI WOD.-KAN.

1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z załącznikami.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej, w zakładce Formularze do pobrania lub
otrzymać w siedzibie ZGK.
2. Mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500 można otrzymać w Zakładzie
Katastralnym we Wrocławiu, ul. Kościuszki 129 (siedziba Starostwa Powiatowego).
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZGK lub przesłać pocztą na
adres Spółki:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 55080 KĄTY WROCŁAWSKIE, UL. 1-GO MAJA 26 B
Godziny pracy ZGK:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00
Warunki techniczne wydaje Dział Techniczny w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku
(daty wpływu do Spółki).
Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

Godziny pracy Działu Technicznego:
poniedziałek - czwartek: 7.00 - 15.00
Odbiór warunków technicznych w Dziale Technicznym.

5. Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan, należy złożyć w
celu uzgodnienia 2 egz. projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
wykonanego przez uprawnionego projektanta.

Do projektu budowlanego przyłącza dołączyć:
- aktualne warunki techniczne wydane przez ZGK,
- stan prawny na trasie projektowanego przyłącza oraz zgodę właściciela lub
zarządzającego terenem, na którym zlokalizowane jest przyłącze i sieć wod-kan,
- aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym.
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego wraz z projektem budowlanym można
wysłać lub złożyć w siedzibie ZGK.
Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 21 dni od daty złożenia wniosku i
projektu.
Uzgodnienie jest nieodpłatne.
Odbiór projektu w Dziale Technicznym.

6. W przypadku budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie gminy Kąty
Wrocławskie - Inwestorów obowiązuje regulamin wprowadzony zarządzeniem Prezesa nr
43/2014 z dnia 04.12.2014r.
Regulamin oraz Zarządzenie dotyczące budowy sieci dostępne jest tutaj

7. Po uzgodnieniu projektu budowlanego zlecić wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wykonanie prac budowlanych.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić rozpoczęcie prac do ZGK.
Przystąpienie do wykonywania prac budowlanych może nastąpić po 7 dniach od zgłoszenia,
jeśli ZGK nie wniesie w tym czasie sprzeciwu.
Formularz zgłoszenia rozpoczęcia prac można pobrać ze strony internetowej ZGK
lub otrzymać w siedzibie ZGK.

8. Złożyć wnioski:
- o wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej,
- o dokonanie odbioru końcowego,
- o zamontowanie wodomierza.
Odpowiednie formularze można pobrać ze strony internetowej ZGK lub
otrzymać bezpośrednio w siedzibie ZGK.
Przed zasypaniem, przyłącze należy zgłosić do odbioru częściowego.
Odbiór końcowy dokonywany jest po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.
Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
- dokumentację powykonawczą lub oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie
z projektem,
- protokoły z płukania, dezynfekcji, szczelności przyłącza wodociągowego oraz szczelności
i kamerowania przewodu kanalizacyjnego.
Terminy realizacji - wykonania wpięcia do sieci, odbioru końcowego,
zamontowanie wodomierza, zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

UWAGA!!! Otwarcie przyłącza nastąpi dopiero po podpisaniu Umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków w Dziale Obsługi Klienta w ZGK.

Wykonanie podejścia pod wodomierz leży po stronie Odbiorcy Usług. Zlecenia na montaż
wodomierza należy składać dopiero po przygotowaniu podejścia i po podpisaniu Umowy o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

