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INSTRUKCJA 1                                                                          Radomyśl nad Sanem, 17.09.2021 r.                                    

 
 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ 
INSTRUKCJA KROK PO KROKU 

 

KROK 1 – UZYSKANIE ZAPEWNIENIA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIORU 
ŚCIEKÓW 

1. O zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków występuje inwestor w przypadku 
konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków może uzyskać każdy zainteresowany. 
3. Zapewnienie to nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub 

kanalizacyjnych oraz uzyskania uzgodnień. 
4. W celu otrzymania zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków należy wypełnić i 

złożyć wniosek.  
5. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Radomyśl nad Sanem oraz w 

Referacie Gospodarki Komunalnej z siedzibą na SUW w Radomyślu nad Sanem. 
6. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy lub Referacie 

Gospodarki Komunalnej. Można również przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Radomyślu 
nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, lub w wersji elektronicznej na 
maila: sekretariat@radomysl.pl lub gk@radomysl.pl. 

7. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z lokalizacją działki. 
8. Referat Gospodarki Komunalnej niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni po złożeniu 

kompletnego wniosku wydaje zaświadczenie o zapewnieniu dostawy wody lub odbioru 
ścieków. 

KROK 2 – WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE PODŁĄCZENIA DO SIECI 
WODOCIĄGAWEJ LUB KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO 
PRZYŁĄCZA 

1. Warunki techniczne przyłączy to dokument, który określa zasady, na jakich możliwe jest 
podłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej. Bez warunków technicznych przyłączy nie 
masz szans na uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego projekt domu złożony do urzędu musi 
być o nie uzupełniony. 

2. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych 
w przepisie art. 19a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2028 t.j.) 

3.  O wydanie warunków technicznych może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Może to być kopia dokumentu potwierdzającego własność 
działki lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania nieruchomości lub o 
korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 



4. O wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej inwestor  ubiega się m.in. w przypadku: 

a) budowy nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego albo 
projektowanego budynku lub obiektu, 

b) rozbudowy istniejącego budynku lub obiektu, 
c) zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku lub obiektu, 
d) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku lub obiektu. 

5. W celu otrzymania warunków podłączenia do sieci należy wypełnić i złożyć wniosek. 
6. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Radomyśl nad Sanem oraz w 

Referacie Gospodarki Komunalnej z siedzibą na SUW w Radomyślu nad Sanem. 
7. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu 

Gminy lub Referacie Gospodarki Komunalnej. Można również przesłać pocztą na adres: Urząd 
Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, lub w wersji 
elektronicznej na maila: sekretariat@radomysl.pl. 

8. Do wniosku należy dołączyć: 
a) kopię dokumentu potwierdzającego własność działki lub oświadczenie o posiadanym 

tytule prawnym do korzystania nieruchomości lub o korzystaniu z nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym 

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci 
uzbrojenia terenu na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

c) kopia mapy zasadniczej z lokalizacją działki 
9. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci oraz 

złożony wniosek zawiera komplet załączników, Referat Gospodarki Komunalnej w terminach 
określonych w Ustawie wydaje warunki przyłączenia do sieci, tj.: 

a) 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, w tym w znajdujących się w zabudowie zagrodowej 

b) 45 dni w pozostałych przypadkach 
10. Jeżeli złożony wniosek nie zwiera wszelkich wymaganych informacji, Referat Gospodarki 

Komunalnej informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie.  
11. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Referat Gospodarki 

Komunalnej w terminie określonym w Ustawie,  informuje na piśmie o tym fakcie osobę 
ubiegającą się o przyłączenie  wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie . 

 
KROK 3 – UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

1. Przed wybudowaniem przyłącza, należy własnym kosztem i staraniem wykonać dokumentację 
techniczną – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 
ze zm.). 

2. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
w Radomyślu nad Sanem pod względem jej zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do 
sieci oraz z innymi podmiotami zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

3. W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej należy przekazać do Referatu Gospodarki 
Komunalnej projekt techniczny przyłącza w minimum 2 egzemplarzach, z czego jeden po 
uzgodnieniu pozostaje w Referacie. 

4. Dokumentację do uzgodnienia można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy lub Referacie 
Gospodarki Komunalnej z siedzibą na SUW w Radomyślu nad Sanem. Można również przesłać 
pocztą na adres: Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl 
nad Sanem, lub w wersji elektronicznej na maila: sekretariat@radomysl.pl lub gk@radomysl.pl. 

5. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia dokumentacji do Referatu Gospodarki 
Komunalnej, zajmujemy stanowisko w sprawie przedłożonej dokumentacji technicznej 
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 



KROK 4 – ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZYŁĄCZA 
 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest  
zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej zamiaru przystąpienia do robót  na 7 dni przed 
rozpoczęciem, zgodnie z załącznikiem nr 1 dołączanym do wydanych warunków technicznych. 

2. Przed włączeniem do sieci  osoba ubiegająca się o podłączenie zgłasza do odbioru częściowego 
wybudowane przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne przed zasypaniem. 

3. Odbiór końcowy następuje na wniosek inwestora po zakończeniu prac związanych z 
wybudowaniem przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego.  

4. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron, na okoliczność którego sporządzony zostaje protokół odbioru, stanowiący 
załącznik nr 2 do wydanych warunków technicznych, podpisany przez strony uczestniczące w 
inwestycji tj. wykonawca robót, inwestor oraz przedstawiciel Referatu Gospodarki Komunalnej. 

5. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, dokonuje się sprawdzenia sprawności 
technicznej wybudowanego przyłącza oraz zgodności wykonanych prac z warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci. 

6. Referat Gospodarki Komunalnej uruchamia przyłącze w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego. 

 
KROK 5 – ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE 
ŚCIEKÓW 

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną 
umowę zawartą między Gminą Radomyśl nad Sanem a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 
2020 r. poz. 2028 t.j.) 

2. Po uzyskaniu pozytywnego odbioru technicznego przyłącza, inwestor musi wypełnić, podpisać i 
złożyć wniosek o zawarcie umowy. 

3. W tym ceku zobowiązany jest do zobowiązany jest do osobistego  stawiennictwa w biurze 
Referatu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w budynku SUW w Radomyślu nad Sanem. 

4. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Gminy Radomyśl nad Sanem oraz w Referacie 
Gospodarki Komunalnej.  

5. Do wniosku należy załączyć tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem umowy 
osoby. 

6. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo załączają: 
a) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej 
b) zaświadczenie o nadaniu REGON zaświadczenie o nadaniu NIP 

7. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas 
określony lub nieokreślony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. N.B. 

 


