INFORMACJE OGÓLNE
dotyczące warunków i zasad budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Zebrzydowice
1. Przyłącze (przyłącza) buduje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci. Przyłącze winno być wykonane przez uprawnionego instalatora.
Wyjątek stanowią przyłącza budowane w ramach inwestycji realizoanych przez Gminę
Zebrzydowice-GZWiK na zasadach określonych w Uchwale nr XXXIII/341/14 Rady
Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określania zasad i trybu udzielania
przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2. Do obowiązków Inwestora należy:
2.1. Uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci ( druk do pobrania w
siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach lub na stronie internetowej pod adresem:
www. gzwik.zebrzydowice.pl
2.2. Sporządzenie projektu budowlanego na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa
do celów projektowych – w załączeniu interpretacja Wydziału Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie). Projekt należy uzgodnić z
gestorami pozostałego uzbrojenia podziemnego tj. Polska Spółka Gazowictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Jastrzębie Zdrój, Tauron dystrybucja,
Telekomunikacja Polska S.A. oraz z innymi wyżej niewymienionymi jeżeli dotyczy.
Projekt końcowy uzgodnić z GZWiK w Zebrzydowicach.
3. Przed przystąpieniem do robót należy:
3.1. W przypadku konieczności wejścia na działki nie będące własnością Inwestora należy
uzyskać pisemne zgody właściciela lub właścicieli poszczególnych działek.
Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót należy dokonać w Starostwie Powiatowym
w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa zgodnie z art. 30 ustawy
Prawo Budowlane.
3.2. W przypadku gdy sieci znajdują się w obrębie działki Inwestora (bez konieczności
wyjścia poza granicę nieruchomości) zamiar wykonania robót można
złożyć/zgłosić w siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
3.3. Do zgłoszenia robót dołaczyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
4. Po wykonaniu robót należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i zgłosić do
odbioru przez przedstawiciela GZWiK w Zebrzydowicach.
4.1. Do odbioru należy przedłożyć:
- protokół próby szczelności przyłącza
- atesty higieniczne zastosowanych materiałów (dotyczy przyłącza wodociągowego)
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
5. Włączenia do sieci wodociagowej dokonuje wyłącznie GZWiK w Zebrzydowicach
po dokonaniu odbioru technicznego i podpisaniu umowy.
6. Przyłącza pozostają własnością Inwestora.

