
 
 

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 (Dz. U. Nr 72 poz. 747) 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. 

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

kanalizacyjnych składa Przedsiębiorstwu wniosek o wydanie warunków technicznych 

przyłączenia. Wzór wniosku Przedsiębiorstwo udostępnia bezpłatnie. 

3. W celu uzyskania warunków technicznych właściciel nieruchomości powinien zgłosić się do 

siedziby przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami: 

a. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

b. aktualna mapka sytuacyjna obejmującą swym zakresem nieruchomość (budynek) wraz z 

istniejącymi lub projektowanymi sieciami w drodze,  

c. tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów- w przypadku 

braku posiadania aktu notarialnego) 

Uwaga! Mapkę i wypis z rejestru gruntów można wykupić w Powiatowym Ośrodku 

Geodezyjnym w Goleniowie przy ulicy Dworcowej (siedziba Starostwa) 

4. Zgodnie z Prawem Budowlanym Odbiorca może wybudować przyłącza wodociągowe i/lub 

kanalizacji sanitarnej (przyłączyć się do sieci) na podstawie : 

a. pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatowego, 

b. zgłoszenia do Starosty Powiatowego, 

c. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747). 

5. Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, o których mowa w pkt 3aib 

Odbiorca jest zobowiązany do opracowania przez uprawnionego projektanta projektu 

budowlanego. 

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

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Odbiorca jest zobowiązany do opracowania przez 

uprawnionego projektanta uproszczonej dokumentacji technicznej na budowę przyłączy 

obejmującą: 

a. projektowaną trasę na mapce sytuacyjnej, 

b. krótki opis techniczny. 

7. Po uzyskaniu uzgodnienia zlecić uprawnionemu wykonawcy wybudowanie brakującego odcinka 

przyłącza zgodnie z projektowaną trasą lub zlecić nadzór uprawnionej osobie w przypadku 

budowy we własnym zakresie.  

8. Zgłosić w przedsiębiorstwie rozpoczęcie prac związanych z budową odcinka przyłącza ze 

wskazaniem: 

a. wykonawcy lub uprawnionej osoby nadzorującej budowę, 

b. terminu rozpoczęcia prac. 

9. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka 

przyłącza. 

10. Zgłosić do odbioru technicznego w przedsiębiorstwie wykonany odcinek przyłącza po jego 

wybudowaniu. 

11. W terminie odbioru zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków z przedsiębiorstwem. 


