JAK WYBUDOWAĆ PRZYŁĄCZE WOD – KAN?
KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Pobranie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
– Inwestor zgłasza się do (BOK) Biura Obsługi Klienta ZWiK w Tuszynie,
ul. Brzezińska 86A, gdzie otrzymuje druk wniosku lub pobiera go ze strony
internetowej www.zwiktuszyn.pl (zakładka dokumenty do pobrania).
2. Złożenie kompletnego wniosku w BOK - kompletnego tzn. zawierającego
wypełniony i podpisany formularz wniosku, mapę sytuacyjną w skali 1:500
(w przypadku przyłączeń do sieci, które wykonane zostały w okresie nie
dłuższym niż 2 lata - mapa nie jest wymagana) dokument potwierdzający tytuł
prawny do korzystania z nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów.
3. Wydanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodkan w terminie do 21 dni od w przypadku budynków mieszkalnych
jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) lub 45 dni
w pozostałych przypadkach. W przypadku braku możliwości podłączenia
nieruchomości do sieci wod – kan ZWiK w Tuszynie informuje o tym pisemnie
osobę ubiegającą się o podłączenie jej nieruchomości wskazując powody,
które uniemożliwiają podłączenie.
4. Złożenie w ZWiK w Tuszynie projektu lub naniesienia trasy przyłącza
wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami o których mowa
w warunkach technicznych, celem uzgodnienia.
5. Zlecenie wykonania robót przez Inwestora wykonawcy, który jest
uprawniony do budowy przyłącza z mocy obowiązujących przepisów.
Ewentualne uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego (Zarząd Dróg
i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie).
6. Zawiadomienie ZWiK w Tuszynie o rozpoczęciu robót - na 3 dni przed
przystąpieniem do ich wykonywania.
7. Zgłoszenie wykonanego przyłącza - przed zasypaniem - do odbioru
technicznego przez ZWiK w Tuszynie oraz inwentaryzacji przez
uprawnionego geodetę.
8. Odbiór przyłącza – potwierdzony protokołem (załączniki do protokołu
to oświadczenie kierującego budową oraz szkic z inwentaryzacji
powykonawczej).
9. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.
10. Montaż wodomierza przez pracownika ZWiK w Tuszynie – dotyczy przyłączy
wodociągowych.

