Podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

1. Uzyskanie warunków technicznych przyłącza
Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego polega na wykonaniu odcinka
przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości z siecią kanalizacyjną lub
wodociągiem. W celu podłączenia do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy
uzyskać techniczne warunki przyłączenia.
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowo
- kanalizacyjnej może złożyć w GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. osoba posiadająca
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub upoważniona przez nią firma
projektowa. Formularz Wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK)
w siedzibie GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu przy ul. Mokre Łąki 8 lub
jest on do pobrania ze strony internetowej www.mokrelaki.pl. Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
Termin wydania warunków technicznych - 14 dni.
Koszt usługi - bezkosztowo.
Dodatkowe informacje można uzyskać w BOK pod nr tel. 22 721-80-72.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego
Budowę przyłącza realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci wodociągowej.
GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. jako właściciel sieci wodociągowej na terenie
gminy Izabelin zastrzega sobie prawo do wykonania wcinki w sieć wodociągową oraz montaż
zasuwy wodociągowej zgodnie z cennikiem GPWiK. Inwestor zobowiązany jest na własny
koszt wykonać wykop oraz prace umożliwiające ww. podłączenie.
Nie później niż 7 dni przed data rozpoczęcia robót należy złożyć do Biura Obsługi Klienta
wniosek: „Zlecenie kontroli inwestycji”. Wyżej wymienione zlecenie jest jednocześnie
zleceniem na wykonanie przez GPWiK włączenia do sieci wodociągowej. Wykonanie dalszej
części przyłącza Inwestor zleca GPWiK lub dowolnej firmie wykonującej przyłącza
wodociągowe. Należy przy tym pamiętać, aby firma wykonująca przyłącze posiadała
odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje.
3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Budowę przyłącza realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci.
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Inwestor zleca GPWiK lub dowolnej
firmie wykonującej tego typu przyłącza. Należy przy tym pamiętać, aby roboty wykonać

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi – gwarantuje to bezproblemowy odbiór
techniczny oraz prawidłową późniejszą eksploatację. Wybrany przez Inwestora wykonawca
powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje.
4. Odbiór techniczny przyłącza
Gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne (w stanie odkrytym)
należy zgłosić do GPWiK w celu dokonania odbioru technicznego przyłącza. Wykonawca,
Inwestor oraz Inspektor GPWiK spisują „Protokół z technicznego odbioru przyłączy” który
stanowi podstawę do zawarcia umowy o „Zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków”.

5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie
geodezyjnego pomiaru powykonawczego. W protokole odbioru zostaje wpisany termin
oddania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Do tego czasu nowo wybudowane
przyłącze zostaje odebrane warunkowo. Nie dostarczenie przez Klienta dokumentacji
geodezyjnej w ustalonym terminie spowoduje odcięcie przyłącza wod-kan.
6. Podpisanie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.
Formalności związane z podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie
ścieków należy załatwić w BOK . Umowa zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji, a
GPWiK „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.

