
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolność 1, 
87-410 Kowalewo Pom.; tel. (0-56) 684 10 24, fax (0-56) 684 10 71, 

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

GKiM-02
Nazwa usługi

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I (LUB) KANALIZACYJNEJ

Podstawa prawna:
- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 72 poz.747 z póź.zm.)
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 27 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz 1118 z póź. zm.)
- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póź.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY                                                                                                     
1. Wypełniony wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i 

(lub)kanalizacyjnej.( Z wnioskiem takim może występować każda osoba, po uzyskaniu zgody od 
właściciela urządzeń. Forularz dostępny w załączniku lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kowalewie Pom. przy ul. Św. Mikołaja 5, pok. nr 7).

2. Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie 
nieruchomości przewidzinej do podłączenia z wrysowaną istniejącą siecią wodociągową i (lub) 
kanalizacyjną ( i jej średnicą). 

3. W przypadku budowy przyłącza w drogach powiatowych, wojewódzkich lub krajowych 
wymagane jest uzyskanie zgody od zarządcy drogi na posadowienie urządzeń w tych drogach.

II. OPŁATY                                                                                                                                        
Wolne od opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI 
Do 1 miesiąca

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ 
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo 

Pom. pokój nr 7, tel. 56 684-15-79 wew. 57

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
- Wykonanie przyłącza wodociągowego i (lub) kanalizacyjnego możliwe jest po uzyskaniu zgody 
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.na udostępnienie sieci głównej do wykonania przyłącza 
wodociągowego i (lub) kanalizacyjnego do posesji.
- Zgoda na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej ważna jest 
przez okres 3 lat od daty jej wydania.
- Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego 
drogi stanowiącej własność gminy, drogi powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej ( w zależności 
od konieczności zajęcia).
- Przed zgłoszeniem przyłącza do odbioru technicznego należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej ułożonego przewodu.
- Po wykonaniu, przyłącze wodociągowe i (lub) kanalizacyjne należy zgłosić do odbioru 
technicznego z ZUW Sp. z o.o. Ostrowite ( przed zasypaniem).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY                                                                                                            
Nie dotyczy

VII. UWAGI
Brak
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