PROCEDURA WYKONANIA PRZYŁACZY KANALIZACYJNYCH/WODOCIĄGOWYCH
[art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 ze zm.]

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

WYKONANIE WŁASNEJ
DOKUMENTACJI

1) Zwrócić się do Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem o wydanie warunków
technicznych
przyłączenia
do
sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej. Wniosek dostępny jest na
stronie http://hyzne.zakladkomunalny.com/przylaczenia
2) Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy
opracować projekt techniczny przyłącza zgodnie z
obowiązującym Prawem Budowlanym.
3) Projekty techniczne nowo projektowanych przyłączy należy
przedłożyć w ilości min. 2-óch egz. w ZUKiR „GOSIR”
w Hyżnem celem ich uzgodnienia.

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZA POŚREDNICTWEM GMINY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UŻYCZONA
Z GMINY*

Należy udać się do ZUKIR „GOSIR” w Hyżnem
w celu podpisania umowy użyczenia dokumentacji

Należy Zwrócić się do Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR”
w Hyżnem celem podpisania zlecenia na wykonanie przyłącza
wodociągowego/kanalizacyjnego
Koszty brutto budowy przyłącz wodociągowych wg stawek ZUKIR”GOSIR”:
- 1 400 zł stałe koszty materiałów takich jak: inwentaryzacja powykonawcza, zasuwa z
niezbędnym osprzętem, zawory kulowe, zawór zwrotny, półśrubunki, reduktor ciśnienia
(jeśli wymagany), trójnik PE / opaska / nawiertka (jedno z nich wymagane),
- 50 – 80 zł za metr kopania przyłącza z rurą (w zależności od długości przyłącza i
warunków terenowych),
Koszty brutto budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej wg stawek ZUKIR”GOSIR”:
- 500 zł koszty stałe materiałów takich jak inwentaryzacja powykonawcza,
- 70-100 zł za metr kopania przyłącza z rurą (w zależności od długości przyłącza,
głębokości kopania i warunków terenowych),
- 400-600 zł budowa 1 studni rewizyjnej w skład której wchodzą, kineta, rura wznosząca,
stożek betonowy / teleskop przejezdny 40T (jedno z nich wymagane),

1) Planowaną budowę przyłącza należy zgłosić w siedzibie ZUKIR „GOSIR” w terminie min. 14 dni przed
planowaną budową przyłącza – zostaje podpisana umowa przyłączeniowa.
2) Budowę przyłączy należy zlecić wykonawcy, posiadającemu odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w
tym zakresie. Prace powinny być realizowane zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i
normami.
3) Włączenie do sieci, odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu oraz plombowanie urządzeń
pomiarowych wykonuje ZUKiR „GOSIR” Hyżne. Czynności potwierdzane są protokołem.
4) Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.
5) Po zakończonej budowie i dostarczeniu kompletu dokumentów należy zgłosić się do siedziby ZUKiR
„GOSIR” w Hyżnem celem odbioru protokołu końcowego i zawarcia umowy na dostawę wody (i/lub)
odprowadzanie ścieków.

Całkowity koszt wykonania przyłączy można szacować jako sumę składowych powyższych
kosztów.
UWAGA!!! Koszt budowy przyłączy będzie szacowany indywidualnie dla każdego
zainteresowanego i może ulec zmianie w przypadku wystąpienia istotnych przeszkód
terenowych.

W przypadku budujących przyłącz wodociągowy lub kanalizacyjny we własnym zakresie właściciel
nieruchomości, do której budowany jest przyłącz staje się jego właścicielem i ponosi pełną odpowiedzialność
za jego wybudowanie oraz późniejszą eksploatację.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ
O ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY
[Zasady udzielania dotacji reguluje Uchwała NR XLIII/295/18 RADY GMINY
HYŻNE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych
do nieruchomości.
Ww. Uchwała dostępna jest na stronie: https://hyzne.pl/14-bip/10167uchwaly.html#tresc]

‘* możliwe jest użyczenie dokumentacji pod warunkiem, że gmina będzie w jej posiadaniu.

