
 

 
 

 

Parzęczew, 29 wrzesień 2020 roku 
 

P R O C E D U R A 

Wytyczne szczegółowe przyłączania odbiorców do gminnej sieci wodociągowej             

i kanalizacji sanitarnej, obowiązujące na terenie Gminy Parzęczew oraz obszaru 

działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 
 

A. Podstawa prawna 
Niniejsze warunki zostały opracowane na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków” – Stan po zmianach z dnia 19.09.2020 roku. 

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” – Stan po zmianach z dnia 

19.09.2020 roku. 

3. Uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie 
 

B. Wymagania formalne 
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się 

na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. ( Wzór wniosku do pobrania 

http://www.zgkparzeczew.pl/do-pobrania ) 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie po otrzymaniu wniosku wydaje warunki 

techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie: 

 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w 

przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w 

zabudowie zagrodowej; 

 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w 

pozostałych przypadkach. 

3. Osoba do kontaktu w powyższym zakresie – Inżynier Utrzymania Ruchu, Pan Jan 

Bukowski - 607-824-754. 

4. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych, osoba ubiegająca się o przyłączenie, 

sporządza: 

 Plan sytuacyjny przyłącza, uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci 

wydane przez ZGK w Parzęczewie ( Plan przyłącza ), lub 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym 

instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane ( Projekt przyłącza ).  

5. Do opracowań o których mowa w pkt. 4, należy załączyć zgodę Wójta na włączenie się 

do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ewentualne inne zgody i uzgodnienia 

wynikające z indywidualnych uwarunkowań. 

6. Opracowany Plan lub Projekt przyłącza, zaleca się uzgodnić w ZGK w Parzęczewie. 

Uzgodnienie jest bezpłatne 

7. Osoba ubiegająca się o przyłączenie może realizować inwestycję w oparciu o następujące 

procedury określone w Prawie Budowlanym: 

 Na podstawie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-

budowlanej – art. 30 ust. 2a, w zw. z art. 29 ust.1 pkt 23, cytowanej wyżej ustawy, 

 Bez zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej –                  

art. 29a, ust. 1 i 2, cytowanej ww. ustawy. 

http://www.zgkparzeczew.pl/do-pobrania


 
 

 
 

8. Po wykonaniu przyłącza, inwestor zgłasza wykonane roboty do odbioru w ZGK w 

Parzęczewie. Osoba do kontaktu w powyższym zakresie – Inżynier Utrzymania Ruchu, 

Pan Jan Bukowski - 607-824-754. 

9. Po dokonaniu odbioru i przekazaniu przez odbiorcę inwentaryzacji geodezyjnej 

przyłącza, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dokonuje plombowania 

wodomierza i podpisuje umowę na dostawę wody z odbiorcą. 
 

C. Tryb postępowania - wskazówki dla inwestora 
Inwestor przystępujący do wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 

winien: 

1. Wykonać plan  zabudowy  lub  szkic  sytuacyjny,  określający usytuowanie przyłącza      

w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów            

i sieci uzbrojenia terenu, albo uzyskać kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Wystąpić do ZGK w Parzęczewie z wnioskiem o wydanie warunków na włączenie się 

do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wydanie warunków włączenia, ( Wzór wniosku do pobrania 

http://www.zgkparzeczew.pl/do-pobrania ) 

 Plan  zabudowy  lub  szkic  sytuacyjny,  określający usytuowanie przyłącza                       

w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu, albo kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 Jeśli przyłącze przebiegać będzie przez teren nie będący własnością inwestora, zgoda 

właściciela na dysponowanie terenem na cele budowlane. 

      Opłaty: Bezpłatnie 

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z pkt. B2 niniejszych warunków. 

4. Opracować: 

• Plan przyłącza – Plan sytuacyjny przyłącza, uwzględniającego warunki przyłączenia 

do sieci wydane przez ZGK w Parzęczewie, lub 

• Projekt przyłącza - Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem 

technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

5. Do opracowań o których mowa w pkt. 4, należy załączyć zgodę Wójta na włączenie się 

do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ewentualne inne zgody i uzgodnienia 

wynikające z indywidualnych uwarunkowań. 

6. Opracowany Plan lub Projekt przyłącza, zaleca się uzgodnić w ZGK w Parzęczewie. 

Wymagane dokumenty: Plan lub Projekt – minimum 2 egzemplarze. 

      Opłaty: Bezpłatnie. 

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie. Maksymalnie do 7 dni. 

7. Zgłosić fakt zakończenia robót do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie - 

celem dokonania odbioru robót, zaplombowania wodomierza, podpisania umowy na 

dostawę wody. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie inwentaryzacji 

geodezyjnej wykonanego przyłącza. 

8. Po podpisaniu umowy na dostawę wody, można korzystać z przyłącza. 

 

 

Opracował: ZGK w Parzęczewie 
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