
   
   

       Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
    Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

                                                           ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom 
                         tel. 32 644 12 54 

 
 

      …………….................................., dnia ............................                        
                                                                                                                                                     (miejscowość)                            

WZWKGKiM/PK/............/...........  

 

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

  

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 

pozytywnie opiniuje możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego / istniejącego* 

budynku lub działki nr: ............................................................... położonej/ego* w: 

…........................................................................................................................................ będącej własnością: 

………...................................... zam. ..................................................................... na podstawie wypełnionego 

wniosku nr ………….. z dnia .............................. o ustalenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

zapewnia się odbiór ścieków poprzez studzienkę projektowaną/istniejącą* nr ..................... do kanalizacji 

............................. Ø .......... mm zlokalizowanej w: …..................................................................................... 

na następujących warunkach:  

1. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC kl. „ S „ o średnicy .............. łączonych na uszczelkę 

gumową ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm i obsypanych piaskiem gr. 20cm ponad wierzch rury. 

2. Głębokość ułożenia kanalizacji - 1,20m (licząc od poziomu terenu do wierzchu rury). 

3. Włączenie (wcinkę) do kanalizacji (kolektora lub studzienki) wykona nieodpłatnie WZWKGKiM sp. z o. o. lub 

osoba przez niego wskazana. 

4. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane tylko przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia instalacyjne (do 

protokołu odbioru technicznego przyłącza załączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie 

Inżynierów Budownictwa). 

5. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zgłosić jego wykonanie do odbioru technicznego                    

(ul. Boczna 17, tel.32/ 644 – 11 – 35). 

6. W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków grawitacyjnie, z uwagi na ukształtowanie terenu, należy 

zastosować pompownię ścieków.  

7. Materiały zastosowane do budowy przyłącza muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 

8. Warunkiem odbioru ścieków jest Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (protokół przyłączenia 

do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych) oraz podpisana umowa o odprowadzanie ścieków z WZWKGKiM 

sp. z o. o. 

9. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodu kanalizacyjnego na ich 

nieruchomościach. 

10. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

inwentaryzację powykonawczą w/w przyłącza w terminie do 45 dni oraz dostarczyć dokumentację  

do WZWKGKiM sp. z o.o. 

11. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. 

12. W przypadku zmiany lokalizacji budynku, jego przeznaczenia, wyposażenia oraz jakości odprowadzanych ścieków 

itp. należy wystąpić do WZWKGKiM sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o wydanie nowych warunków przyłączenia 

do sieci kanalizacyjnej.  

 

 

 

 

 .................................................................  

               podpis Kier. Działu Ekspl. Sieci                    

                 lub innej osoby upoważnionej  

   
* niepotrzebne skreślić 

Uwagi:  1. Niniejsze warunki są dokumentem, którego kserokopię należy umieścić w dokumentacji projektowej 

przyłącza/y.  

 

 Odebrałem/am dnia ……………………………………. podpis ………………………………… 


