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ZASADY
wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonywania
uzgodnień dokumentacji, odbioru przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz
podpisywania umów na dostarczanie wody i/lub odprowadzania ścieków
1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
a. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej wydawane
są na podstawie pisemnego wniosku składanego do GZGK w Choczewie,
b. wniosek powinien zawierać niezbędne dane wnioskodawcy i charakterystykę nieruchomości,
c. do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie
przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
d. warunki techniczne określają miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej oraz wymagania GZGK w Choczewie dotyczące rozwiązań technicznych
przyłącza,
e. GZGK w Choczewie określa warunki przyłączenia w terminie:
- 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
w zabudowie zagrodowej
- 45 dni w pozostałych przypadkach
f. Ważność warunków technicznych wynosi 2 lata od dnia ich wydania.
2. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
W oparciu o wydane warunki przyłączenia, Inwestor zleca wykonanie dokumentacji technicznej, którą
następnie uzgadnia w GZGK w Choczewie. Uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczy zgodności
opracowanej dokumentacji z wydanymi warunkami przyłączenia oraz obowiązującymi przepisami
i zasadami.
3. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH
a. Odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dokonuje uprawniony pracownik
GZGK w Choczewie, poprzez sprawdzenie zgodności wykonania z warunkami przyłączenia
oraz ze sporządzoną dokumentacją techniczną,
b. Odbioru dokonuje się w stanie odkrytym, tj. przed zasypaniem przyłącza,
c. Po dokonaniu odbioru następuje założenie i zaplombowanie wodomierza,
4. PODPISANIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
Podpisanie umowy następuje na pisemny wniosek składany do GZGK w Choczewie, do którego należy
dołączyć informację dotyczącą numeru oraz stanu wodomierza (protokół zdawczo-odbiorczy –
do wglądu pracownika).

