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Warunki korzystania z progrnm6w ,,Projekt za zlot6wkg" oraz ,rwybuduj pr:r.yl4cze
z
PWiK"
1. Wypehid formularz wniosku o wydanie umowy przylqczeniowej wraz z okreSleniem warunk6w
przylryzenado sieci ko.mluagji sanitamej.Formularzten moma pobracze shony intemetowejlub w biurze
Sp6lki: ul. Granicma 1 lub ul. Ogrodowa13.Do wnioskunale2ydolryryl:
' Dokument okreSlaj4cystanprawny nieruchomofci.Kopia aktualnegoodpisu z ksipgi wieczystej.W
przypadkqjeSli na nieruchomoSinie zostalazaloZnrnksiggawieczystalub danew ksigdzewiecrystej nie
s4zgodnez aktualn4ewidencj4nalerydodatkowozalqczyt kopig aktualnegowypisu z rejestrugrunt6w.
. MapQsytuacyjn4wrazz uzbrojeniemterenu.
2. Wypelriony wniosek wrazzzalqszl'tkaniralezy Ao2ry6w PrzedsigbiorstwieWodociqg6wi Kanalizacji Sp.
z o.o., w Dziale Techniczno- Inwestycyjnym pr4,ul. GranicznejI - pok. nr 9, 16.
3. W terminiejednegomiesiqpaod daty zloLentawniosku"po uryskaniutelefonicmej informacji naleLyzglosi(,
sig do siedziby Spotki, celem podpisania Umowy Przylqczeniowej oraz odbioru projektu budowlanego
przytqcza-NaleZnoSdza umowQprzytryzeruow4 projekt budowlany oraz oplatg zaprzylryzenie do sieci
kanalizacyjnejrnlezy wnieS6do kasyPWiK na podstawieotrrymanej faktury VAT.
4. Po wykupieniu projektu budowlanego nalezy dokonad zgloszeniabudowy przytqczakanalizacyjnegow
Dnale Technicmo-Inwestycyjnynpr4y ul. Granicmej I - pok nr 16.
5. W przypadku, jeheli decyduj4sip Paristwoskorzystadz programu ,,Wybuduj przylqczez PWiK", po
zgloszeniubudowy przylqczanaleLy zglosid sig do Dziala Eksploatacji - pok. nr I celem dokonania
wyceny budowy przytqczaoraz ustaleniaterminu i zasadwykonawstwa prac. Nastgpnie nale?y zawrz,e6.
umowp cywilnoprawnq na wykonanie prac zur't4zanychzbudow4 przyl4cza kanalizacyjnego.
6. Po wybudowaniuprzylpzu Inwestorzgtosi sig z Protokolemotwarciaodptywu Sciek6wdo Dzialu Obstugi
Klienta prry ul. Ogrodowej 13,celempodpisaniaumowy na odbi6r 5ciek6w.
7. PWiK po wykonaniuprzytryczzzleciwykonaniegeoderyjnejnwentaryzaqi powykonawczejuprawnionemu
geodecie. Po wykonaniu inwentaryzacji otrzymaj4 Pafstwo protok6l ostatecznegoodbioru przylqcza
kan:alizacyjnego.
zasadach. W tym celu, po
Alternatywnie istnieje moiliwoit wykonaniaprzylqcza na dotychczasou,tych
spelnieniuczynnoici,opisanychwpunktachI-4 nalei zwrdcit siqdofirmywykonawczejposiadajqcejstosowne
uprawnienia budowlaneo wykonanieprzylqcza. Firma wykonawczapobiera w PWiK Dzienniczekrob6t oraz
przygotowuje dolumentacjqpovvykonawczq
wybudowanegoprzylqcza.
Informaci a dotyczacakoszt6w
Zgodnie z koncepcj4 tego programu, Przedsipbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. bpdzie
wykonywalo przyl4czado budynku po tmr. kosztachwlasnych.Parfrstwo- jako przyszli uZytkownicysieci
kanalizacji sanitarnejozobowiqzanibpd4do poniesienianastppujqcychkoszt6w:
. oplaty administracyjne (umowa przyl4czeniowa1,00 zlnetto, dokumentacjaprojektowa 1,00zl netto
i oplata przylqczeniowa2S9,lSzl netto),
. zakup material6w niezbgdnych do wykonania przylqcza kanalizacji sanitarnej (tj. studzienka
kanalizacyjnar ilry kanalizacyjne); orientacyjne koszty:
- studzienki- I sztuki - od 1000,00d do L2OA,O0
zl netto,
- rury kanalizacyjnej - I mb Arc0PVC - 50000zlnettoo
. likwidacji zbiornika bezodplywowego
(szamba)- wedlugindywidualnejwyceny,
. rob6t odtworzeniowych- wedlugindywidualnejwyceny,
. tyczeniai sporzQdzenia
geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczejprzylqcza- 350,00zl netto.
Wszelkie pozostalekoszty wykonawstwa, w tym przede wszystkim koszty robocizny zostanqpokryte przez
PWiK Sp.z o. o.
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