
Poniżej przedstawiona została w skrócie procedura przyłączenia do miejskiej sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub odgałęzienia kanalizacyjnego.  

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza wniosku o wydanie umowy przyłączeniowej 

wraz z określeniem warunków przyłączenia do sieci wod –kan. Formularz ten można pobrać z 

strony internetowej lub w biurze Spółki. Do wniosku należy dołączyć: 

 

1. Dokument określający stan prawny nieruchomości. Kopia aktualnego odpisu z księgi 

wieczystej. W przypadku, jeśli na nieruchomość nie została założona księga wieczysta lub 

dane w księdze wieczystej nie są zgodne z aktualną ewidencją należy dodatkowo załączyć 

kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów.         . 

 

2. Mapę sytuacyjną wraz z uzbrojeniem terenu. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów    

i Kanalizacji Sp. z o.o. , w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym.  

W terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku Spółka wydaje umowę 

przyłączeniową wraz z określeniem technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do 

sieci wod. –kan.  

Mając zawartą umowę przyłączeniową można przystąpić do wykonania projektu 

technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz, jeżeli zachodzi konieczność-  

projektu budowlanego urządzenia kanalizacyjnego. Dokumentację projektową opracuje osoba 

posiadająca stosowne uprawnienia projektowe, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie 

przyłączeniowej.  

Po otrzymaniu od projektanta projektu budowlanego, uzgodnionego uprzednio w PWiK 

należy:  

 dokonać zgłoszenia budowy w przypadku przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego w Przedsiębiorstwie na podstawie art 29A Ustawy Prawo Budowlane lub 

Starostwie Powiatu Wołomińskiego.  

 uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatu Wołomińskiego        

w przypadku budowy sieci wodociągowej oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej         

i deszczowej. 

 Po dokonaniu w PWIK opłaty przyłączeniowej za przyłączenie do urządzeń wodociągowych  

i/lub kanalizacyjnych należy zwrócić się do firmy wykonawczej posiadającej stosowne 

uprawnienia budowlane o wykonanie przyłącza. Firma wykonawcza pobiera w PWIK 

Dzienniczek robót oraz przygotowuje dokumentację powykonawcza wybudowanego 

przyłącza. W przypadku, gdy Wnioskodawca buduje również fragment sieci, wykonanie 

przyłącza możliwe jest dopiero po przekazaniu sieci do użytkowania. 

Po wybudowaniu przyłącza, Inwestor zgłosi się z Protokołem Otwarcia wody/ścieków do 

Działu Obsługi Klienta celem podpisania umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.  

Za wydanie warunków technicznych, opracowanie dokumentacji projektowej,  uzgodnienie 

dokumentacji projektowej oraz nadzór techniczny nad realizacją urządzeń lub przyłączy 

związanych z zaopatrzeniem obiektu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków PWiK pobiera 

opłatę w wysokości określonej obowiązującym cenniku usług PWIK.  

 


