Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
– etapy postępowania w MSW-K „SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie
I.

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

1. Wypełniony wniosek1) o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej należy złożyć w siedzibie Spółki.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną działką, której dotyczy wniosek – skala 1:500 ew.
1:1000. Mapa musi obejmować sieć wodno-kanalizacyjną.
b) decyzję lokalizacyjną lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
4. W ciągu 14 dni2) od wpłynięcia kompletnego wniosku Spółka „SUPLAZ” wyda warunki przyłączenia
oraz umowę o podłączenie3)

II.

UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1. W siedzibie Spółki złożyć min. 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego4) wraz
z pisemnym wnioskiem o jego uzgodnienie.
2. Kompletny projekt zostanie uzgodniony w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia do Spółki.

III.

ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY

1. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac dokonać w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu,
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
2. 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót należy dokonać pisemnego zgłoszenia1) prac
w siedzibie Spółki „SUPLAZ”.

IV.

ODBIÓR PRZYŁĄCZA

1. 3 dni przed planowanym terminem ułożenia i zasypania przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego powiadomić Spółkę „SUPLAZ”.
2. W dniu uzgodnionym pomiędzy Spółką a Inwestorem/Wnioskodawcą (do 3 dni roboczych)
pracownicy Spółki dokonają sprawdzenia poprawności wykonania przyłączy, ich zgodności
z projektem przedłożonym w siedzibie Spółki oraz wykonają wpięcie przyłącza do sieci.
3. Odbiór protokół odbioru przyłącza będzie możliwy w siedzibie Spółki jedynie po dostarczeniu
następujących dokumentów:
 geodezyjną mapę inwentaryzacji powykonawczej z naniesionym przyłączem wodociągowym
i/lub kanalizacyjnym z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji GeodezyjnoKartograficznej o przyjęciu przyłączy do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 protokół próby szczelności i odbioru wykonany przez osobę uprawnioną,
 potwierdzenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie
Powiatowym w Zgorzelcu.

V.

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Po dokonaniu odbioru przyłączy Inwestor zobowiązany jest w ciągu 7 dni złożyć w siedzibie Spółki
pisemny wniosek1) o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków.
2. Spółka „SUPLAZ” w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku sporządzi i przedłoży
przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków.
1)
2)
3)
4)

Druk do pobrania na stronie internetowej: http://www.suplaz-jrp.home.pl/ lub w siedzibie Spółki
W wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania może zostać wydłużony do 30 dni
Dotyczy tylko warunków na podłączenie do sieci wodociągowej
Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego
oraz wydanymi warunkami przyłączenia

