
Rozdział 5. 
Warunki przył ączania do sieci\ 

 
§ 24. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Gminie 
wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 
1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 
2. adres do korespondencji, 
3. w przypadku osób prawnych, odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób 
reprezentacji podmiotu, 
4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń słuŜących do odbioru usług, 
5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki 
zuŜycia wody, 
6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku 
dostawców ścieków przemysłowych, równieŜ jakości odprowadzanych ścieków oraz 
zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 
7. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, i/lub z której będą odprowadzane 
ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania,                     
i przeznaczenia, 
8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków. 
§ 25. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 24, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci 
powinna załączyć dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek 
lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do której ma być dostarczana 
woda. 
2. Gmina jest zobowiązana przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku. 
§ 26. 1. JeŜeli są spełnione warunki techniczne, umoŜliwiające podłączenie nieruchomości do 
sieci, Gmina w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym 
mowa w § 24, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie 
nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej". W razie braku moŜliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Gmina w 
terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 24, informuje o tym osobę 
ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie przyczyny, które uniemoŜliwiają 
podłączenie. 
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co najmniej: 
- wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia 
pomiarowego, 
- określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na 
poszczególne cele, 
- określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 
- zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłoŜyć osoba 
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi naleŜy uzgodnić, lub do 
jakich naleŜy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza, 
- wskazywać okres waŜności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niŜ 1 rok. 
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, moŜe ponadto określać: 
- parametry techniczne przyłącza, 
- miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca 
proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niŜ na podstawie odczytów ilości 
pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub 
teŜ wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji. 
§ 27. 1. „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" wydawane osobie 
ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą, za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę 
na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale równieŜ obowiązek 
wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych 
i/lub kanalizacyjnych. 



2. W przypadku określonym w ust. 1, Gmina i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed 
wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" są 
zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez 
Gminę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych. 
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana między Gminą a tą osobą, 
reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Gminę części inwestycji sfinansowanej 
przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 
4. Odpłatne przejęcie polegać moŜe na przeniesieniu na Gminę prawa własności urządzenia, 
jak równieŜ na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierŜawy, a takŜe 
prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu uŜytkowania, w sposób umoŜliwiający 
Gminie korzystanie z urządzeń. 
5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Gminy i osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. 
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, pod rygorem niewaŜności winna być zawarta w formie 
pisemnej. 
7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, winna określać co najmniej: 
- termin wybudowania urządzenia, 
- warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać, 
- zasady kontroli realizacji inwestycji przez Gminę, 
- zasady wyceny inwestycji, 
- formę prawną przejęcia urządzenia przez Gminę, 
- termin przejęcia urządzenia, 
- termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin     
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Gminę z urządzeń na podstawie 
umowy nie przenoszącej prawa własności, 
- zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań, 
- dokumentację techniczną. 
§ 28. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do 
sieci, jest pisemne uzgodnienie z Gminą dokumentacji technicznej (w tym projektu)                
i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Gminę 
kontroli robót. 
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2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego 
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Gminie odpowiednie dokumenty                  
i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Gmina doręcza nieodpłatnie 
kaŜdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami 
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". 
3. Gmina wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty 
złoŜenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2. 
§ 29. Przed zawarciem umowy Gmina dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem 
spełnienia warunków technicznych. 

 
Rozdział 6. 

Techniczne warunki okre ślające mo Ŝliwo ść dost ępu do usług 
wodoci ągowo-kanalizacyjnych 

 
§ 30. 1. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeŜeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą 
się tak, Ŝe nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeŜeli 
zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć stacji uzdatniania i oczyszczalni 
ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania 
ścieków. 
2. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeŜeli przyłączenie do sieci spowoduje obniŜenie poziomu 



usług w stopniu takim, Ŝe nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom 
usług. 
3. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeŜeli nie posiada technicznych 
moŜliwości świadczenia usług. 
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
Rozdział 7. 

Sposób dokonywania odbioru przez Gmin ę wykonanego przył ącza. 
 

§ 31. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Gmina dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej 
i/lub kanalizacyjnej" oraz z projektem przyłącza. 
2. JeŜeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały 
równieŜ obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, 
urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru 
przyłącza moŜe być wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 
3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są 
przeprowadzane przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli stron. 
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza 
ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) naleŜy zgłaszać do odbioru przed 
zasypaniem. 
5. Przed zasypaniem naleŜy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym                  
w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się Gminie. 
§ 32. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Gmina 
uzgadnia jego termin, na nie dłuŜej niŜ trzy dni po dacie zgłoszenia. 
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2, są potwierdzane przez strony                   
w sporządzanych protokołach. 
§ 33. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Gmina. 
§ 34. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: 
- dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, - termin odbioru proponowany przez 
Wykonawcę, 
- inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej. 
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 
- dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy 
uzbrojenia), 
- rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 
- skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 
- uwagi dotyczące róŜnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza. 
 


