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  PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD-KAN 

NA TERENIE GMINY GOLENIÓW 

(krok po kroku) 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                         

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę                              

i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy Goleniów przyłączenie do 

sieci (budowę przyłączy) zapewnia na swój koszt właściciel nieruchomości (przyszły Odbiorca 

usług). 

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych GWiK sp. z o.o. w Goleniowie (dalej GWiK) winna uzyskać w pierwszej 

kolejności warunki techniczne przyłączenia. Celem uzyskania takich warunków należy złożyć do 

GWiK wniosek o ich wydanie osobiście lub za pośrednictwem poczty. Skan wniosku można do 

nas przesłać również za pomocą poczty elektronicznej na skrzynkę: biuro@gwik.goleniow.pl 

3. Wniosek jest udostępniany nieodpłatnie w siedzibie GWiK a wzór wniosku jest dostępny                       

na naszej stronie internetowej: www.gwik.pl w zakładce „Dla klienta/do pobrania”. 

4. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać co najmniej:  

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się                   

o przyłączenie do sieci;  

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym 

jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;  

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma 

zostać przyłączony do sieci;  

4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, 

technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów 

średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;  

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe                                      

i przemysłowe;  

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu.  

5. Warunki techniczne przyłączenia wydawane są przez GWiK nieodpłatnie, w terminie: 

a. do 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,                          

w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się                         

w zabudowie zagrodowej, 

b. do 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci                               

i   w pozostałych przypadkach. 

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez GWiK są ważne przez okres 2 lat od dnia 

ich wydania. 
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6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane osoba ubiegająca się                     

o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może 

wybudować przyłącza (przyłączyć się do sieci) na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

7. W przypadku budowy przyłączy na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu                             

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Odbiorca jest zobowiązany do opracowania 

uproszczonej dokumentacji technicznej na budowę przyłączy obejmującą plan sytuacyjny na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane. 

8. Budowa przyłączy na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                               

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wymaga również : 

a. uzgodnienia z GWiK uproszczonej dokumentacji technicznej na budowę przyłączy, 

b. wybudowania przyłączy zgodnie z uzgodnioną dokumentacją techniczną przez 

uprawnionego wykonawcę lub nadzoru budowy przyłączy przez uprawnioną osobę - 

w przypadku budowy we własnym zakresie, 

c. zgłoszenia do GWiK rozpoczęcia prac związanych z budową przyłącza ze 

wskazaniem wykonawcy lub uprawnionej osoby nadzorującej budowę oraz  terminu 

rozpoczęcia prac, 

d. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza przez uprawnionego 

geodetę, 

e. odbioru technicznego przez GWiK przyłącza po jego wybudowaniu, 

f. zawarcia w terminie odbioru umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 

9. Za odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, a także włączenie przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej GWIK 

nie pobiera żadnych opłaty. 

10. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Odbiorca może wybudować przyłącza wodociągowe i/lub 

kanalizacji sanitarnej (przyłączyć się do sieci) również na podstawie: 

a. pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatowego, 

b. zgłoszenia do Starosty Powiatowego. 


