Wnioskodawca:

Gniew, dnia ...............................

....................................................................
imię i nazwisku lub nazwa firmy

....................................................................
adres z kodem pocztowym do korespondencji

....................................................................
PESEL lub REGON

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

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiślana 6
83-140 Gniew

NIP

....................................................................
telefon kontaktowy

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 1):
 Wodociągowej
 Kanalizacyjnej
1.

Dane identyfikacyjne nieruchomości przyłączanej do sieci:
działka nr .................... ,

powierzchnia działki ..................................... m2;

miejscowość ............................................ ,
2.

Tytuł prawny do nieruchomości :




z dnia ........................;

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym;

istniejąca,
jednorodzinna,




projektowana;



wielorodzinna,

inna;

tak,



nie;

bytowe

- zapotrzebowanie w m3.................;

przemysłowe/działalność gospodarcza

- zapotrzebowanie w m3.................;

wodomierz główny,

wodomierz dodatkowy dla wody bezpowrotnie zużytej:



tak,



nie;

1)

Rodzaj wytwarzanych ścieków :
bytowe,



przemysłowe,



komunalne;

Charakterystyka i parametry ściekowych instalacji zbiorczych u odbiorcy usług 1):


9.

użyczenia,

Opomiarowanie zużytej wody 1):


8.

dzierżawy,

Przeznaczenie wody na cele 1):


7.



użytkowanie wieczyste,

Czy jest własne ujęcie wody :



6.

najmu,




1)


5.



współwłasność,

Rodzaj zabudowy 1):



4.



własność,

umowa:

3.

ulica ....................................... , nr .....................;

1)

separatory,



osadniki,



podczyszczanie,



inne..........................................

Proponowany termin termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzenia ścieków ...........................................

10. Wymagane załączniki:



mapka sytuacyjna z uzbrojeniem terenu w skali 1:500

1) właściwe zakreślić
OŚWIADCZAM, ŻE:
1.
Zapoznałem się z aktualnym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych niezgodnych
z prawdą może spowodować odpowiedzialność prawną, w szczególności odpowiedzialność finansową, również względem osoby nieposiadającej tytułu
prawnego wyżej wymienionej nieruchomości
2.
Zapoznałem się z obowiązującym zakładowym cennikiem usług wodociągowo-kanalizacyjnych
3.
Upoważniam Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. do wystawienia bez mojego podpisu faktury VAT za wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz. 883 z poź. zm.)

........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy lub innej osoby
z załączonego i urzędowo potwierdzonego pełnomocnictwa
druk_02/2017

INFORM ACJ A
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
część 1 z 2
1. Zestawienie aktów normatywnych i definicji
dotyczących Warunków Technicznych
Przyłączenia:
Wymieniona w tej informacji ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze i "Regulamin dostarczania wody i
odbioru ścieków" będą miały zastosowanie także
w wersjach ich kolejnych modyfikacji, aktualizacji, wprowadzania
nowych uregulowań i wydań, w dacie ich właściwego stosowania i nie
wymaga to zmiany wydanych już warunków technicznych.

 ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym



















zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. 2015 poz. 139 z późn. zm.);
regulamin – aktualny regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
w Gniewie i opublikowany jako akt prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
przedsiębiorstwo – należy przez to rozumieć
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
odbiorca usług – należy przez to rozumieć każdego, kto
korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków;
przyłącze – należy przez to rozumieć przyłącze wodociągowe
lub przyłącze kanalizacyjne;
przyłącze wodociągowe – należy przez to rozumieć odcinek
przewodu łączącego sieć wodociągową (rozdzielczą) z
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy
usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
przyłącze kanalizacyjne – należy przez to rozumieć odcinek
przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za
pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku
jej braku do granicy nieruchomości;
sieć – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub
kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki,
będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego;
woda do spożycia przez ludzi – należy przez to rozumieć:
- wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną
do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych,
niezależnie od jej pochodzenia
i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern,
w butelkach lub pojemnikach,
- wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji
żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub
wprowadzania do obrotu produktów albo substancji
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
woda bezpowrotnie zużyta – należy przez to rozumieć wodę
mierzoną ilościowo przez wodomierz dodatkowy zainstalowany
za wodomierzem głównym, której zużycie nie ma wpływu na
ilość ścieków wytwarzanych
w nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej, np. woda
do podlewania upraw, woda sprzedawana produktowo poza
nieruchomość;
wodomierz główny sprzężony – należy przez to rozumieć
przyrząd pomiarowy mierzący dwa strumienie pobranej wody
tj. wodę dla celów normalnej eksploatacji i wodę pobraną np.
dla celów p. pożarowych, znajdujący na przyłączu
wodociągowym spełniającym dodatkowe wymagania
związane z zabezpieczeniem
p. pożarowym obiektów odbiorcy usług;

 wodomierz dodatkowy – należy przez to rozumieć przyrząd
















pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący
do określeniu ilości pobranej wody bezpowrotnie zużytej;
wodomierz wewnętrzny – należy przez to rozumieć przyrząd
pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym na wewnętrznej
instalacji wodociągowej obiektu budowlanego, mierzącym ilość wody
pobieranej przez dany obiekt lokatorski;
urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość
odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu
kanalizacyjnym;
ścieki – należy przez to rozumieć wprowadzane do wód
lub do ziemi:
- wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
- ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy
przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033),
- wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów
przemysłowych, handlowych, usługowych
i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
- wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
- wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem
wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji
zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i
ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,
- wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb
łososiowatych,
- wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb
innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja
tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy
tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu
produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej
stawów rybnych tego obiektu
w jednym roku danego cyklu;
ścieki bytowe – należy przez to rozumieć ścieki z budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z
tych budynków;
ścieki komunalne – należy przez to rozumieć ścieki bytowe lub
mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do
realizacji zadań własnych gminy
w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków;
ścieki przemysłowe – należy przez to rozumieć ścieki, niebędące
ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe
w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową,
przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami
kanalizacyjnymi tego zakładu;
urządzenie kanalizacyjne – należy przez to rozumieć sieci
kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących
do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
budynek jednolokalowy – należy przez to rozumieć budynek
z jednym samodzielnym lokalem mieszkalnym lub z jednym lokalem
użytkowym;
budynek wielolokalowy – należy przez to rozumieć budynek:
- z kilkoma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi lub;
- z kilkoma lokalami użytkowymi lub;
- z dowolną ilością samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali
użytkowych;

INFORM ACJ A
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
część 2 z 2
2. Wyciąg z regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków:
a)

b)

c)

d)

Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku
o przyłączenie do sieci określa warunki techniczne
przyłączenia do sieci.
Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł
prawny do korzystania
z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci
lub osoba zainteresowana nie posiadająca takiego tytułu,
Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków
technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości
przyłączenia.
Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie do sieci.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może
ulec przedłużeniu.

e)

Warunki techniczne przyłączenia stanowią podstawę do
rozpoczęcia prac projektowych oraz po uzgodnieniu
dokumentacji budowlanej stanowią podstawę prac
budowlano – montażowych.

f)

Warunkiem przystąpienia do wykonania robót
przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacji budowlanej z przedsiębiorstwem oraz
zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza. Uzgodnienie
dokumentacji budowlanej następuje w terminie
14 dni od dnia złożenia jej do uzgodnienia.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec
przedłużeniu.

g)

h)

Zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót
przyłączeniowych należy dokonać w przedsiębiorstwie
w trybie odpowiednim do przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2013
poz. 1409 z późn. zm.)
Określone w klauzuli uzgadniającej dokumentacji
budowlanej próby i odbiory częściowe oraz końcowy odbiór
techniczny są przeprowadzane przy udziale
upoważnionych przedstawicieli stron.

i)

Wyniki prób i odbiorów, o których mowa wyżej są
potwierdzane przez strony w protokole końcowego odbioru
technicznego, którego wzór określa przedsiębiorstwo.

j)

Przed zawarciem umowy, po zgłoszeniu zakończenia robót,
przedsiębiorstwo dokonuje końcowego odbioru
technicznego wykonanego przyłącza w protokole odbioru,
celem stwierdzenia czy zostały spełnione wydane warunki
techniczne.

k)

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci
jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przyłączenia.

3. Informacje organizacyjne:
a) Kto zajmuje się wydawaniem warunków:
Sprawy związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia
do sieci prowadzi w INWEST-KOM w Gniewie:

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tel. (58) 535 23 31 wewn. 42 lub 43
b) Gdzie można pobrać druk wniosku:






INWEST-KOM w Gniewie
Urząd Miasta i Gminy Gniew
www.inwest-kom.pl
www.bip.gniew.pl

c) Gdzie złożyć wypełniony wniosek:

 INWEST-KOM w Gniewie - sekretariat
 Urząd Miasta i Gminy Gniew – biuro podawcze
d) Jakie są opłaty związane z wydaniem warunków:
Nie pobiera się opłat za wydanie warunków przyłączenia
do sieci wod-kan
e) Jakie są opłaty związane z budową przyłącza:
Według indywidualnej kalkulacji opracowanej na podstawie
uzgodnionego wcześniej projektu budowlanego lub kalkulacji
powykonawczej
f) Dane teleadresowe:
INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o.
ul. Wiślana 6, 8-140 Gniew
Sekretariat czynny:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

 w poniedziałki, wtorki,

 w poniedziałki, wtorki,

czwartki 7-15,
 w środy 7-16,
 w piątki 7-14;

 w środy 7-16,
 w piątki (tylko obsługa sieci)

tel. (58) 535 23 31
kontakt@inwest-kom.pl

czwartki 7-15,

tel. (58) 535 23 31 w. 42, 43
woda@inwest-kom.pl

g) Uwagi i informacje dodatkowe:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca
zostaje wezwany do ich uzupełnienia.
We wniosku wskazane jest podanie telefonu kontaktowego.

