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PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ W RAMACH INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ   

ZE ŚRODKÓW UE  z  POiIŚ - KROK PO KROKU 
 

1. Właściciel nieruchomości występuje z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy załączyć aktualny wypis z rejestru 

gruntów. 

2. OPK Sp. z o.o. w terminie 14 dni określa warunki techniczne  budowy przyłącza. 

3. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości 

zapewnia (na dostarczonej przez OPK Sp. z o.o.  mapie) wykonanie planu sytuacyjnego. 

W tym celu należy: 

• wykreślić i wykolorować istniejące uzbrojenie  podziemne na terenie działki (sieci,                       

przyłącza  itp., np. przyłącze gazowe); 

• wykreślić kolorem czerwonym (z zachowaniem skali rysunku) projektowaną trasę podłączenia 

kanalizacyjnego; 

• oznaczyć projektowane studzienki rewizyjne/inspekcyjne, punkty charakterystyczne (np.  

włączenie do końcówki istniejącego przykanalika, miejsce włączenia przyłącza do budynku), 

określić średnicę i spadek kanału; 

• podać domiary do istniejących obiektów i uzbrojenia podziemnego;  

• wypełnić tabelkę wg . podanego przez OPK wzoru; 

• sporządzić legendę; 

• podać dane techniczne podłączenia kanalizacyjnego. 

 

Plan sytuacyjny winien być wykonany przejrzyście, techniką trwałą oraz czytelnie podpisany przez osobę, 

która go wykonała. 

4. Właściciel nieruchomości zapewnia dokonanie stosownych uzgodnień z innymi gestorami uzbrojenia (np. 

sieci gazowej, telefonicznej, energetycznej itp.), które znajdują się na drodze planowanego podłączenia. 

Uzgodnić należy również sposób zabezpieczenia miejsca zbliżenia z pozostałą infrastrukturą sieciową. 

5. Właściciel nieruchomości przekazuje do siedziby OPK plan sytuacyjny omówiony w pkt. 3 celem 

uzgodnienia (uzgodnienie następuje w terminie 7 dni) . 

6. Po pozytywnym uzgodnieniu i złożeniu zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót właściciel 

nieruchomości może przystąpić do fizycznego wykonania przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt 

(samodzielnie lub korzystając z firmy instalacyjnej).   

Właściciel nieruchomości wykonując podłączenie kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność za poprawność  

i zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami 

technicznymi podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym.  

7. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza właściciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie OPK            

i umożliwić jego oględziny (w/w zawiadomienie powinno nastąpić na 2 dni przed zasypaniem). Przy 

pozytywnej ocenie wykonanych robót podpisywany jest  protokół odbioru technicznego przyłącza. 

8. Przed zasypaniem przyłącza właściciel nieruchomości jest zobowiązany zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Należy pozostawić przyłącze                       

w stanie odkrytym do czasu wykonania pomiarów przez ww. jednostkę. 
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9. Właściciel jest zobowiązany wystąpić  w ciągu 3 tygodni od podpisania protokołu odbioru technicznego             

z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków.    

 


