Za cznik nr. 1 do warunków technicznych

PROCEDURY PRZY

CZANIA

nieruchomo ci do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej
na terenie miasta W brze no i wsi Wa ycz gmina W brze no

Podstawa prawna:
–Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu cieków /Dz.U.z 2001 r. nr. 72 poz. 747/
–Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach /Dz.U. Z
1996 r. nr. 132 poz 622/
–Art.29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Z 2006 r. nr. 156 poz. 118
z pó niejszymi zmianami/
–Dzia IV: Wyposa enie techniczne budynków, Rozporz dzenie ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr. 75, poz 690/

Opis procedury
1.Okre lenie warunków technicznych przy czenia
Na podstawie z onego wniosku /wzór stanowi za cznik nr. 1/ Miejski Zak ad Energetyki
Cieplnej Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o. w W brze nie okre la warunki
techniczne, które nale y spe nic przy projektowaniu i budowie przy cza.
Do wniosku nale y do czyc map sytuacyjno-wysoko ciow w skali 1:500 okre laj
istniej ce uzbrojenie terenu i usytuowanie nieruchomo ci wzgl dem innych obiektów.
Odbiór warunków technicznych odbywa si w siedzibie spó ki. Op ata za warunki
techniczne zgodnie z wewn trznym cennikiem.
2.Projektowanie przy czy
Po otrzymaniu warunków technicznych wykonania przy cza, przysz y u ytkownik
zleca wykonanie projektantowi posiadaj cemu odpowiednie uprawnienia bran owe
sporz dzenie projektu budowlanego lub planu sytuacyjnego projektowanego
przy cza na kopii mapy zasadniczej z opisem rozwi zania projektowego, który powinien
uwzgl dniac wymagania stawiane w warunkach technicznych budowy
przy cza
wydanych przez MZECWiK.
3.Uzgodnienie dokumentacji technicznej przy cza
Dokumentacj techniczn przy cza nale y uzgodnic w siedzibie MZECWiK, gdzie
przedk ada si 2 egzemplarze dokumentacji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje
w Spó ce. Op ata za uzgodnienie dokumentacji zgodnie z wewn trznym cennikiem.

4.Budowa przy czy

Obecny stan prawny pozwala inwestorowi dokonac wyboru procedury pozwalaj cej na
budow przy czy.
Istniej nast puj ce mo liwo ci:
a) dokonanie zg oszenia do Wydzia u Budownictwa i Architektury w Starostwie
Powiatowym w W brze nie
b) pisemne zg oszenia do MZECWiK na podstawie uzgodnionej dokumentacji 3 dni przed planowanymi robotami budowlanymi
Budowa przy cza musi byc realizowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz
zgodnie z zatwierdzon dokumentacj techniczna przy cza.
Inwestor mo e zlecic MZECWiK wykonanie przy czy wod-kan na zasadach
i warunkach uzgodnionych pomi dzy stronami. Druk zlecenia oraz cennik us ugi do
pobrania w siedzibie spó ki.
5.Odbiór techniczny przy cza
Po wykonaniu przy cza inwestor zawiadamia MZECWiK o dokonanie odbioru
technicznego.
Uprawnieni pracownicy Spó ki dokonuj odbioru technicznego wybudowanego przy cza
na miejscu /przy cze musi byc w stanie odkrytym, nie zasypane/, sporz dzaj protokó
odbioru i dopuszczaj do eksploatacji.
Po odbiorze technicznym i wydaniu protokó u odbioru inwestor zobowi zany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przy cza.

6.Uwagi ko cowe
- po dokonaniu odbioru technicznego inwestor podpisuje umow na dostarczanie
wody i odbiór cieków,
- nie podpisanie umowy w ci gu 7 dni skutkowac b dzie natychmiastowym
zamkni ciem dostawy wody oraz na eniem kary grzywny w wysoko ci 5000 z
zgodnie z Ustaw o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu
cieków /rozdzia 6, art. 28, pkt. 1 powy szej Ustawy/,
- w przypadku wykonania przy cza bez warunków technicznych, dokumentacji
technicznej MZECWiK Sp. z o.o fakt ten zg asza do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w W brze nie

