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Załącznik  

do Zarządzenia nr 6 / 2022 z dnia 14.03.2022 r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

przy przyłączaniu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej będącej w zarządzie Spółki 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie. 

 

 

DEFINICJE 

„RWiK sp. z o. o.” - Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o .o. w Białogardzie; 

„Ustawa” – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 01.08.2019 r. z późniejszymi zmianami ); 

„Inwestor” (Wnioskodawca / Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci) – osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa do podejmowania czynności w stosunku 

do RWiK sp. z o. o. związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych; 

 

I. Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. 

 

Inwestor może wystąpić do RWiK sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie oświadczenia zapewniającego 

możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (tzw. PROMESY) wg wzoru 

stanowiącego formularz PDS -1 do niniejszej procedury; 

 

Termin rozpatrzenia – 21 dni – od dnia złożenia wniosku do RWiK sp. z o. o., (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach RW i K sp. z o. o. może przedłużyć termin 

rozpatrzenia wniosku do 30 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu 

z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia). 
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II. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 

 

Proces przyłączenia do sieci – wod - kan będącej w zarządzie RWiK sp. z o. o. w Białogardzie 

rozpoczyna się złożeniem przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, stanowiącego formularz PDS-2 do niniejszej procedury. 

 

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej: 

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Inwestora ubiegającego się 

o przyłączenie do sieci; 

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

adres i numer działki ewidencyjnej na której się znajduje; 

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

ma zostać przyłączony do sieci; 

d) 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; 

e) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe; 
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2. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci: 

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

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu; 

b) dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością; 

c) w przypadku kiedy sieć, do której będzie włączane przyłącze, nie stanowi majątku RWiK sp. z o. o., 

a eksploatacja jej przez przedsiębiorstwo odbywa się w oparciu o umowę użyczenia od innego 

podmiotu, wymagana jest pisemna zgoda właściciela sieci potwierdzona notarialnie lub podpisana 

osobiście przez niego w obecności upoważnionego pracownika przedsiębiorstwa. 

 

III. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 

 

1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, RWiK sp. z o. o. 

jest zobowiązany wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania 

w terminie: 

a) 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) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych 

przypadkach. 

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach RWiK sp. z o.o. może przedłużyć terminy określone 

w ust. a) i b) odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu Inwestora 

ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.  

d) do terminów określonych w ust. a) i b) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 

do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy Inwestora wnioskującego 

o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od RWiK sp. z o. o. 

 

Wzór pisma informującego o wydłużeniu terminu wydania warunków przyłączenia do sieci stanowi  

formularz PDS -3 do niniejszej procedury; 

 

2. Złożony wniosek o przyłączenie do sieci podlega analizie formalno-prawnej pod kątem jego 

kompletności i zgodności z dokumentami stanowiącymi podstawę do wystąpienia o warunki 

przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w zarządzie RWiK sp. z o. o. 

 

3. Złożony wniosek o przyłączenie do sieci podlega analizie technicznej pod kątem możliwości 

przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w zarządzie RWiK sp. z o. o. 

 

4. Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci może nastąpić w następujących przypadkach: 

a)  gdy w bezpośrednim sąsiedztwie jest brak sieci do której można przyłączyć wnioskowaną 

nieruchomość; 

b) gdy parametry techniczne sieci uniemożliwiają przyłączenie wnioskowanej nieruchomości; 

c) gdy RWiK sp. z o. o. nie posiada tytułu prawnego do sieci; 

d) gdy wniosek o przyłączenie do sieci jest niekompletny pomimo wysłanej prośby do jego 

uzupełnienia; 

 

Wzór pisma informującego o potrzebie uzupełnienia wniosku o wydanie warunków przyłączenia 

do sieci stanowi formularz PDS -4 do niniejszej  procedury; 

 

Wzór pisma informującego o odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci stanowi formularz 

PDS -5 do niniejszej procedury; 

 

5. W przypadku stwierdzenia kompletności wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, 

RWiK sp. z o. o. przygotowuje warunki przyłączenia do sieci według wzoru stanowiącego formularz 

PDS -6 do niniejszej procedury, określające m in: 
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a) miejsce włączenia przyłączy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 

b) techniczne warunki przyłączenia: tj. sposób przyłączenia, lokalizację istniejących sieci, urządzeń 

i armatury RWiK sp. z o. o., materiał i minimalne średnice do zastosowania dla wnioskowanych 

przyłączy, warunki wyznaczenia trasy przebiegu przyłączy; 

c) gwarantowany min. ilościowy poziom usług dostarczania wody i odbioru ścieków; 

d) wymagania w zakresie parametrów technicznych dopuszczonej do stosowania armatury 

i urządzeń w obszarze działania przedsiębiorstwa; 

e) wymagania stawiane procesowi projektowania i realizacji budowy przyłączy; 

f) wymagania stawiane procesowi odbioru i przekazania do eksploatacji wykonanych przyłączy, 

niezbędnych do podpisania umowy na dostarczanie wody i odbioru ścieków; 

 

6. W przypadku wydawania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na odbiór 

ścieków przemysłowych lub do sieci wodociągowej na cele technologiczne wymagane jest 

rozpatrzenie wniosku i pisemna opinia Działu Technologicznego o możliwości i warunkach 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, po określeniu składu i stanu 

wody i/lub ścieków przez Inwestora z zastrzeżeniem, iż jakość ścieków musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez RWiK sp. z o. o. są ważne przez okres 2 lat od dnia 

ich wydania.  

 

Terminy rozpatrzenia: 

 

RWiK sp. z o. o. zobowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania 

w następujących terminach: 

a) 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) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych 

przypadkach; 

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach RW i K sp. z o. o. może przedłużyć terminy określone 

w ust. a) i b) odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu Inwestora 

ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia; 

d) do terminów określonych w ust. a) i b) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 

do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy Inwestora wnioskującego 

o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od RW i K sp. z o. o. 
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IV. Aktualizacja warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

 

Inwestor może wystąpić z wnioskiem o zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wg wzoru stanowiącego formularz nr PDS -7 do niniejszej 

procedury. 

 

V. Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

 

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie ma możliwość wykonania przyłączenia: 

 

a)  w ramach zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno - 

budowlanej ( art. 29 .1 ust.23 b i c ustawy prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 i 782)) 

lub 
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b)  na zgłoszenie w RWiK sp. z o. o. będącym operatorem sieci w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( art.19; Dz. U. z 2020 r. poz. 471)). 

 

2.  Wykonanie przyłącza wodociągowego/lub kanalizacyjnego - w oparciu o p.V.1.b - wymaga: 

a) złożenia w RWiK sp. z o. o. zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego, stanowiącego formularz PDS -8 do niniejszej procedury oraz  

b) złożenia w RWiK sp. z o. o. w trzech egzemplarzach (3 egz.) planu sytuacyjnego na kopii aktualnej 

mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, opracowanego w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci. 

Plan sytuacyjny o którym mowa powyżej powinien zawierać co najmniej: 

� czytelne oznaczenie trasy projektowanego przyłącza oraz projektowanej armatury; 

� długości i średnicę projektowanego przyłącza/przyłączy; 

� projektowany spadek dla projektowanego przyłącza/przyłączy; 

� w przypadku kolizji projektowanego przyłącza z innymi podziemnymi sieciami uzbrojenia 

terenu, zabezpieczenia rur projektowanego przyłącza w postaci osłon; 

� metrykę planu sytuacyjnego zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego; skalę planu; 

imię, nazwisko, numer uprawnień budowlanych, specjalność oraz datę i podpis projektanta 

sporządzającego plan; 

c) złożenia w RWiK sp. z o. o. w trzech egzemplarzach (3 egz.) opisu technicznego do sporządzonego 

planu sytuacyjnego, który powinien zawierać m. in następujące elementy: 

� część opisową: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urządzeń i armatury; 

� część graficzną zawierającą co najmniej: 

- profile podłużne w skali 1:100 lub mniejszej, zawierające informacje o długości, 

projektowanym zagłębieniu i spadkach projektowanych przyłączy, umożliwiające czytelne 

wrysowanie wszystkich elementów istniejącego i projektowanego podziemnego uzbrojenia 

i zagospodarowania terenu w obszarze projektowanych przyłączy; 

- schemat węzłów montażowych włączenia do sieci wodociągowej; 

- schemat włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej; 

- rysunek szczegółowy podejścia pod wodomierz w studzience wodomierzowej; 

- dodatkowe rysunki wynikające z punktu widzenia prawidłowej budowy przyłącza; 

- projekt przyłącza energetycznego, jeżeli nie jest ono realizowane przez dostawcę energii 

/uzt/ (w przypadku budowy przydomowej przepompowni ścieków); 

- projekt zasilania energetycznego pompowni i akpia (w przypadku budowy przydomowej 

przepompowni ścieków); 

� Wymagane załączniki: 

- kserokopia aktualnych warunków przyłączenia do sieci wydanych przez Spółkę; 

- kserokopia protokołu z narady koordynacyjnej, dotyczącej uzgodnienia planu sytuacyjnego 

z trasą projektowanego przyłącza, organizowanej przez starostę powiatu, na terenie którego 

planowana jest inwestycja; 

- decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty wynikające z warunków 

przyłączenia do sieci oraz obowiązujących przepisów prawa, wydane przez właściwe organy 

oraz wynikające z protokołu z narady koordynacyjnej; 

- uzgodnienia z zarządcami uzbrojenia sieci kolidujących z projektowanym przyłączem; 

- uzgodnienia z zarządcami dróg, zgody na lokalizację przyłącza od właścicieli działek, 

na terenie których jest ono zaplanowane, z podpisem właściciela nieruchomości na planie 

sytuacyjnym lub jego kopii, akceptujący trasę zaplanowanego przyłącza; 

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane projektanta 

oraz aktualne zaświadczenie o jego przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 

 

3. Po stwierdzeniu kompletności złożonego zgłoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodności 

z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, RWiK sp. z o. o. w ciągu 14 dnia od dnia złożenia 

zgłoszenia wydaje zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego, umożliwiające Inwestorowi rozpoczęcie robót budowlanych.  
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Niezbędnymi załącznikami do ww. zaświadczenia są zatwierdzone (ostemplowane) egzemplarze: 

planu sytuacyjnego oraz opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego, z których 

1 (jeden) egz. przeznaczony jest dla Inwestora, 2 (dwa) egz. dla RWiK sp. z o. o. 

Wzór zaświadczenia o którym mowa powyżej stanowi formularz PDS-9 do niniejszej procedury. 

 

4. W przypadku stwierdzenia braku kompletności złożonego zgłoszenia zamiaru budowy i/lub braku 

jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, RWiK sp. z o. o. niezwłocznie informuje 

Inwestora o konieczności jego uzupełnienia. Wzór pisma informującego o potrzebie uzupełnienia 

zgłoszenia stanowi formularz PDS-10 do niniejszej procedury;  

 

5. W przypadku wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków 

przemysłowych, wymagane jest rozpatrzenie zgłoszenia i pisemna opinia Działu Technologicznego 

w sprawie przedstawionego rozwiązania wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 

6. Dział ds. Technicznych przekazuje do Rejonów Eksploatacji / Posterunków Eksploatacyjnych (w 

przypadku odbioru ścieków przemysłowych do Działu Technologicznego) 

kopię wydanego zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego wraz z zatwierdzonym (ostemplowanym) egzemplarzem: planu sytuacyjnego 

oraz opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego. 

 

7. Dział ds. Technicznych prowadzi rejestr w formie elektronicznej: wniosków 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci, wydanych warunków przyłączenia do sieci, wydanych 

zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy oraz protokołów odbioru końcowego. 

W rejestrze o którym mowa powyżej powinny znajdować się następujące dane:  

a) w zakresie dotyczącym wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci: 

� - numer kancelaryjny wniosku, 

� - data wpływu wniosku  

� - imię i nazwisko albo nazwę Inwestora  

� - adres zamieszkania lub siedziby Inwestora  

� - informacje o :  

- wysłaniu pisma do  Inwestora w celu uzupełnienia braków do wniosku: daty wysłania pisma, 

daty uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków, 

- wycofaniu wniosku przez Inwestora oraz datę jego wycofania; 

-  pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia; 

� - odmowa wydania warunków /znak pisma odmowy/ 

b) w zakresie dotyczącym wydanych warunków przyłączenia do sieci: 

� - numer warunków przyłączenia do sieci 

� - znak warunków przyłączenia do sieci 

� - datę wydania warunków przyłączenia do sieci 

� - adres nieruchomości przyłączanej / numer działki ewidencyjny / obręb / gmina /  

� - nazwa obiektu przyłączanego 

c) w zakresie dotyczącym wydanych zaświadczeń 

� - data wydania zaświadczenia  

� - informacje o : 

- wysłaniu pisma do Inwestora do uzupełnienia braków do zgłoszenia: daty wysłania pisma, 

daty uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków; 

- wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania; 

- pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania 
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8. Dział ds. Technicznych, Rejony Eksploatacji / Posterunki Eksploatacyjne stosując wzory pism i 

protokołów będących załącznikami do niniejszej procedury, każdorazowo wskazują 

w każdym dokumencie numer warunków przyłączenia do sieci.  

 

Termin rozpatrzenia – 14 dni – od dnia złożenia zgłoszenia zamiaru budowy do RWiK sp. z o. o.,  

 

Komórka odpowiedzialna – NT 

 

 

VI. Realizacja budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

 

1. Inwestor może rozpocząć roboty budowlane przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego 

wyłącznie po otrzymaniu z RWiK sp. z o. o. zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy 

przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z zatwierdzonymi (ostemplowanymi) 

egzemplarzami: planu sytuacyjnego oraz opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego.  

W zaświadczeniu o którym mowa powyżej zawarta jest informacja o braku uwag do zgłoszenia 

oraz wskazana jest osoba, która z ramienia RWiK sp. z o. o. będzie pełniła nadzór techniczny 

nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 

 

2. Budowa przyłączy 

a) budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wraz z włączeniem do sieci  

RWiK sp. z o. o. odbywa się: 

- staraniem i na koszt Inwestora ubiegającego się o przyłączenie; 

- pod nadzorem służb technicznych RW i K sp. z o. o; 

b) odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

oraz uwarunkowaniami wynikającymi z usytuowania w gruncie innego uzbrojenia podziemnego 

oraz lokalizacji innych obiektów budowlanych, obarcza Inwestora; 

c) Inwestor uzgadnia termin odbioru robót zanikowych z wyznaczonym w zaświadczeniu 

pracownikiem RWiK sp. z o. o.; 

 

3. Obowiązuje następujący skład osobowy komisji odbiorowej robót zanikowych:  

Inwestor, wykonawca robót instalacyjnych, przedstawiciel RWiK sp. z o. o. 

 

Przy odbiorze robót zanikowych, wykonywanych na terenie przedsiębiorstwa będącego dostawcą 

ścieków przemysłowych lub wody na cele technologiczne wymagane jest uczestnictwo osoby z Działu 

Technologicznego. 

 

Protokół odbioru robót zanikowych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stanowi 

formularz PDS-11 do niniejszej  procedury 

 

4. Kierownik Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego przekazuje oryginał wydanego 

protokołu robót zanikowych do Działu ds.  Technicznych  niezwłocznie po jego wystawieniu.  

 

5. Kierownik Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego przekazuje kopię wydanego 

protokołu robót zanikowych do Działu Obsługi Klienta niezwłocznie po jego wystawieniu.  

 

6. W przypadku osobnego, rozłożonego w czasie odbioru przyłącza wodociągowego i przyłącza 

kanalizacyjnego protokół odbioru robót zanikowych powinien być spisany osobno na każde przyłącze. 

 

Termin realizacji – ustalony indywidualnie z Inwestorem 

 

Komórka odpowiedzialna – RE, PE 
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VII. Podłączenie wody do obiektu w budowie (na wniosek inwestora). 

 

Rejestracja odbiorcy na czas budowy obiektu następuje po złożeniu przez Inwestora pisemnego 

wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody. Niezbędnie wymaganym załącznikiem do ww. wniosku 

jest protokół odbioru robót zanikowych dla przyłącza wodociągowego (formularz PDS-11). 

 

Montaż wodomierza powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty odbioru robót zanikowych; 

 

Po zawarciu umowy na dostawę wody następuje sprzedaż wody wyłącznie na cele budowlane. 

 

Termin realizacji – 7 dni 

 

Komórka odpowiedzialna – NZ,  

  RE, PE w zakresie wystawienia protokołu odbioru robót zanikowych 

 

 

VIII. Montaż wodomierza głównego. 

 

1. Zakazuje się montażu wodomierza oraz poboru wody z wybudowanego przyłącza wodociągowego 

przed odbiorem robót zanikowych wykonanym przez Kierownika Rejonu Eksploatacji / Posterunku 

Eksploatacyjnego lub innego, wyznaczonego przedstawiciela RWiK sp. z o.o. oraz przed zawarciem 

umowy; 

2. Montaż wodomierza powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty odbioru robót zanikowych; 

3. Warunkiem montażu wodomierza do wody przeznaczonej na cele inne niż spożycie przez ludzi 

jest dostarczenie do Spółki protokołu odbioru robót zanikowych oraz zawarcie stosownej umowy 

(do czasu montażu wodomierza brak jest możliwości korzystania z wody); 

4. Warunkiem montażu wodomierza do wody przeznaczonej na spożycie przez ludzi jest zakończenie 

budowy przyłącza poprzez spisanie Protokołu Odbioru Końcowego przyłącza stanowiącego formularz 

PDS-13 do niniejszej procedury; 

5. Wodomierz dostarcza i montuje tylko i wyłącznie RWiK sp. z o. o. Zakazuje się montażu 

wodomierza przez firmy lub podmioty indywidualne nie działające na zlecenie RWiK sp. z o. o.; 

 

Biuro Obsługi  Klienta przekazuje kopię wydanego protokołu z montażu wodomierza  do Działu ds.  

Technicznych  niezwłocznie po jego wystawieniu.  

 

 

IX. Odbiór ścieków (na wniosek inwestora). 

 

1. Rejestracja odbiorcy następuje po złożeniu przez Inwestora pisemnego wniosku o zawarcie 

umowy na odbiór ścieków. Niezbędnie wymaganym załącznikiem do ww. wniosku jest protokół 

odbioru przyłącza kanalizacyjnego w stanie odkrytym. 

 

Odbiór ścieków jest możliwy tylko i wyłącznie po zawarciu umowy na odbiór ścieków  

 

Termin realizacji – 7 dni 

 

Komórka odpowiedzialna – NZ,  

   RE, PE w zakresie wystawienia protokołu odbioru robót zanikowych 

 

X. Zakończenie budowy przyłącza - odbiór końcowy przyłącza. 

 



str. 8 

 

Zakończenie procesu budowy przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego następuje w momencie 

spisania Protokołu Odbioru Końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

Warunkiem spisania protokołu o którym mowa powyżej jest złożenie wniosku stanowiącego formularz 

PDS-12 do niniejszej procedury oraz równoległe dostarczenie do Spółki kompletnej dokumentacji 

powykonawczej wykonanego przyłącza. 

 

1.  Dla przyłączy wodociągowych dokumentację powykonawczą stanowią: 

a) Protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji 

/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

b) W przypadku przyłączy wodociągowych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji 

zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa 

drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi; 

c)  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza wodociągowego w wersji 

papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf); ; 

d)  Protokół odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego, wykonany w obecności 

wyznaczonego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

e) Pozytywny wynik badania mikrobiologicznego wody;  

 

2. Dla przyłączy kanalizacyjnych dokumentację powykonawczą stanowią: 

a) Protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji 

/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

b) W przypadku przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji 

zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa 

drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi; 

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w wersji 

papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf); W przypadku kaskadowego włączenia do 

istniejącej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy nanieść 

rzędną wierzchu rury przyłącza w miejscu wykonania kaskady. 

 

3. Dla przydomowych pompowni ścieków /uzt/ dokumentację powykonawczą stanowią: 

a) Protokół odbioru robót zanikowych dla rurociągu tłocznego, podpisany przez Kierownika Rejonu 

lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.; 

b) W przypadku przyłączy kanalizacyjnych tłocznych wybudowanych w pasach drogowych – kopie 

Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa 

drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi; 

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego tłocznego 

wraz przydomową pompownią ścieków w wersji papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, 

.dxf); 

d) Protokół próbnego rozruchu przepompowni; 

 

W przypadku odbioru końcowego w przedsiębiorstwie będącym dostawcą ścieków przemysłowych 

lub wody na cele technologiczne wymaganym członkiem komisji odbiorowej jest osoba z Działu 

Technologicznego. 

 

6. Po pozytywnej weryfikacji przedstawionej dokumentacji powykonawczej spisywany jest Protokół 

Odbioru Końcowego stanowiący formularz PDS-13 do niniejszej procedury; 

 

7. Protokół Odbioru Końcowego sporządza Dział ds. Technicznych  w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku o jego wydanie. 

 

8. Protokół Odbioru Końcowego wypisywany jest w 4 egz. i otrzymują: 

a) Inwestor; 

b) Rejon Eksploatacji / Posterunek Eksploatacyjny; 
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c) Dział Obsługi Klienta; 

 

w przypadku wydania warunków przyłączeniowa  na dostawę wody na cele technologiczne  i/lub 

na odbiór ścieków przemysłowych Protokół Odbioru Końcowego otrzymuje również  

 

a) Dział Technologiczny. 

 

Termin realizacji – 14 dni od dnia  złożenia wniosku o wydanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

Komórka odpowiedzialna – NT 

 

XI. Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 

 

Wymagane dokumenty: 

- wypełniony druk wniosku o zawarcie umowy; 

- protokół odbioru końcowego przyłącza; 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości; 

- NIP*); 

- REGON*); 

- wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*); 

- pozwolenie wodno-prawne dla wymaganych protokołem końcowym*). 

 

Płatnikiem należności za wykonane usługi jest właściciel nieruchomości lub administrator 

zgłoszonego obiektu. 

 

Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest  

z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego. 

 

Inne sposoby rozliczania usług możliwe są jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie 

lub uzgodnionych w umowie. 

 

Termin realizacji – 7 dni od daty wpływu wniosku o zawarcie umowy 

 

Komórka odpowiedzialna –NZ oraz NPT w zakresie umów na odbiór ścieków przemysłowych. 

 

Załączniki - Formularze: 

PDS-1 Wniosek o wydanie oświadczenia  

PDS-2 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

PDS-3 Pismo - wydłużenie terminu wydania warunków 

PDS-4 Pismo - uzupełnienie wniosku o wydanie warunków 

PDS-5 Pismo - odmowa wydania warunków 

PDS-6 Warunki przyłączenia do sieci 

PDS-7 Wniosek – zmiana /aktualizacja warunków przyłączenia do sieci 

PDS-8 Zgłoszenie zamiaru budowy 

PDS-9 Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia 

PDS-10 Pismo - uzupełnienie zgłoszenia zamiaru budowy 

PDS-11 Protokół odbioru robót zanikowych przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego 

PDS-12 Wniosek o wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza 

PDS-13 Protokół odbioru końcowego przyłącza 

 

 
*) dotyczy przedsiębiorstw 


