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INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE DLA INWESTORA
1. Realizację przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić
zgodnie z procesem budowlanym, który jest regulowany przez prawo budowlane - art. 29a i art. 30
ust. 1 (Dz. U. 2018 poz. 1202).
2. Postępowanie Inwestora poprzedzające dostawę wody i/lub odbiór ścieków:
a. Wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, zwanego dalej
„ZGK” z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej. Do wniosku powinna być dostarczona kopia aktualnej mapy w skali 1:500 lub 1:1000, określającej usytuowanie nieruchomości.
b. Po otrzymaniu warunków technicznych, o których mowa powyżej, zlecić opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej (tj. projekt
budowlany przyłącza/y sporządzony na kopii mapy zasadniczej wraz z opisem technicznym i rysunkami). Wykonawcą dokumentacji technicznej powinien być projektant z odpowiednimi
uprawnieniami w branży instalacji sanitarnych.
c. Uzyskać od właściciela lub zarządcy nieruchomości, przez które przebiegać będzie/będą projektowane przyłącze/a pisemną zgodę na wejście na dany teren, w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową przyłącza(y) oraz na umieszczenie w tym terenie na czas nieokreślony budowanych przyłącza/y.
d. W przypadku wystąpienia zagrożeń wynikających z możliwości kolizji między sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Inwestor powinien złożyć do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oławie
wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego/ych przyłącza/y.
e. Wystąpić do ZGK z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji technicznej projektowanego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej.
f. Złożyć w ZGK zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza/y.
g. Zlecić uprawnionej firmie wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej.
(Na zlecenie inwestora ZGK może zapewnić wykonawstwo przyłączy.)
h. Zgłosić do ZGK, pisemnie lub telefonicznie gotowość do odbioru technicznego wykonanego/ych przyłącza/y przed ich zasypaniem i ustalić termin odbioru.
i. Przed zasypaniem przewodów należy przeprowadzić próby szczelności przewodów wodociągowych
i/lub przewodów kanalizacyjnych. Próby należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela ZGK i
potwierdzić przez strony w sporządzonych protokołach.
j. Włączenie do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej następuje po wykonanym odbiorze
technicznym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego/ych przyłącza/y oraz w obecności
przedstawiciela ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.
k. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po dokonaniu przez przedsiębiorstwo
odbioru przyłącza/y, zamontowaniu wodomierza głównego – w przypadku dostawy wody oraz
zawarciu umowy z odbiorcą usług.
l. Inwestor zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego/ych przyłącza/y i dostarczyć do ZGK.
3. Wybudowane przyłącze wodociągowe i/lub przyłącze kanalizacyjne jest własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
4. W przypadku planowanej instalacji podlicznika do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej – rodzaj i
markę urządzenia należy uzgodnić z ZGK.

