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   Dokumentacja projektowa składana do uzgodnienia w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich powinna zawierać: 

 

I. Część formalna: 

a. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej – wzór do  pobrania ze strony internetowej www.zgk-katy.pl   

b. Dwa egzemplarze projektu wykonawczego + wersja elektroniczna na płycie CD; 

c. Kosztorys w formacie pdf i ath (jeżeli dotyczy); 

d. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora, jeżeli dokumentacje składa pełnomocnik; 

e. Pełnomocnictwo do reprezentowania od współwłaścicieli prywatnych działek, w których lokalizowane będą nowe 

sieci wod-kan (jeżeli dotyczy); 

f. Kopię decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności; 

g. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy (tj. wpis do centralnego rejestru, o którym mowa 

w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim 

terminem ważności), aktualnego na dzień opracowania projektu; 

h. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej; 

i.  Kopia aktualnych warunków technicznych wydanych na Inwestora, dla którego jest sporządzona dokumentacja 

projektowa; 

j.  Kopia aktu notarialnego ustanowionej służebności przesyłu dla działek prywatnych, przez które będzie 

przebiegać nowy odcinek sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (jeżeli dotyczy); 

k. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w wydanych warunkach technicznych przez 

ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. 

 

 

II. Część techniczna: 

a.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej kopii mapy do celów projektowych (sieci) 

lub mapy zasadniczej (przyłącza) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta; 

b. Profil podłużny projektowanej sieci lub przyłącza; 

c. Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe w tym: 

• obliczenia hydrauliczne i dobór średnic sieci i przyłączy; 

• dobór pompowni ścieków (przydomowych i strefowych); 

• rodzaj i typ zastosowanych pomp; 

• schematy węzłów. 

d. Zaznaczenie zasięgu hydrantów istniejących i projektowanych; 

e. Inne rysunki i schematy.  

 

 

Informujemy jednocześnie, iż przed uzgodnieniem projektu odcinka sieci na naradzie koordynacyjnej 

organizowanej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego należy uzyskać uzgodnienie ZGK Sp. z o.o. 

 

 

Brak zastosowania się do w/w zaleceń będzie skutkować odesłaniem dokumentacji projektowych bez 

uzgodnienia do wnioskodawcy. 
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