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Parzęczew, 25 stycznia 2016 roku 
 

Warunki 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” ( Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zmianami ) 

2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Parzęczew, 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXX/302/09 z dnia 29 kwietnia 

2009 roku, 

3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zmianami ). 

4. 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 14 dni od jego wpływu. ( Osoba do 

kontaktu Jan Bukowski - 607-824-754 ). 

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

sporządza projekt budowlany przyłącza i uzgadnia go z ZGK w Parzęczewie. 

4. Do projektu należy załączyć zgodę Wójta na włączenie się do gminnej sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ewentualne inne zgody i uzgodnienia wynikające z 

indywidualnych uwarunkowań. 

5. Po uzgodnieniu w ZGK w Parzęczewie, projektu budowlanego, osoba ubiegająca się o 

przyłączenie może realizować inwestycję w oparciu o następujące procedury określone 

w Prawie Budowlanym: 

 Na podstawie zgłoszenia – art. 30 ust. 1, pkt 1a w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20 

cytowanej wyżej ustawy, 

 Bez zgłoszenia – art. 29a – cytowanej ww. ustawy 

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

Parzęczewie.    ( Osoba do kontaktu Jan Bukowski - 607-824-754 ). 

7. 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. 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie rozpoczyna dostawę wody nie później 

niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą. 
 

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

winien: 

1. Uzyskać mapę do celów opiniodawczych lub kopię aktualnej mapy zasadniczej 

obszaru na którym realizowane będzie przyłącze. Wymagana skala mapy 1:500. 

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


 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 
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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 ) 

 Mapę do celów opiniodawczych lub kopię aktualnej mapy zasadniczej obszaru, 

na którym będzie realizowane przyłącze. Wymagana skala mapy 1:500. 

 Kserokopia tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek 

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

właściciela na dysponowanie terenem na cele budowlane. 

      Opłaty: 

 Bezpłatnie 

Termin załatwienia sprawy: 

 Do 14 dni. 

5. Opracować Projekt Budowlany wg. wydanych warunków technicznych. Plan 

sytuacyjny projektowanego przyłącza winien być wykonany na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej obszaru na którym realizowane będzie przyłącze. Wymagana skala mapy 

1:500.  

6. Do projektu należy załączyć zgodę Wójta na włączenie się do gminnej sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ewentualne inne zgody i uzgodnienia wynikające z 

indywidualnych uwarunkowań. 

7. Opracowany projekt budowlany uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie. ( Osoba do kontaktu Jan Bukowski - 607-824-754 ). 

Wymagane dokumenty: 

 Projekt budowlany – minimum 2 egzemplarze 

      Opłaty: 

 Zgodnie z aktualnym cennikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

(http://www.zgkparzeczew.pl/cennik-uslug ) 

Termin załatwienia sprawy: 

 Niezwłocznie. Maksymalnie do 14 dni. 

9. Po uzgodnieniu w ZGK w Parzęczewie, projektu budowlanego, osoba ubiegająca się o 

przyłączenie może realizować inwestycję w oparciu o następujące procedury określone 

w Prawie Budowlanym: 

 Na podstawie zgłoszenia – art. 30 ust. 1, pkt 1a w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20 

cytowanej wyżej ustawy, 

 Bez zgłoszenia – art. 29a – cytowanej ww. ustawy 

8. 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. 

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