Informacja nt. procedury dokonywania odbiorów (przeglądów) technicznych sieci
wod-kan i przeglądów przyłączy wod-kan
Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.,
ze mianami), „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3/2001, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi Normami, naleŜy dostarczyć następujące
dokumenty
1. zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przyłączy wod-kan,
2. protokoły odbiorów wstępnych (częściowych) robót zanikowych - odbiorów wstępnych
w otwartym wykopie dokonują i protokoły wydają odpowiednio: Dz. Sieci Wodociągowej
tel. 532-79-54 lub 532-79-14 i Dz. Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15,
3. pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dz. Jakości
Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
4.

świadectwa jakości (atesty) wbudowanych w sieci i przyłącza wodociągowe
i kanalizacyjne materiałów,

5. wykaz materiałów, uŜytych do budowy sieci lub przyłącza wodociągowego (łącznie
z zaworem za wodomierzem głównym), zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egzemplarzach - wykonują, na zlecenie,
uprawnieni geodeci,
7. dowód wniesienia opłaty za wodę na cele budowy,
8. pozytywny wynik badania sieci lub przyłącza kanalizacyjnego kamerą telewizyjną badanie po zasypaniu przewodu wykonuje na zlecenie Dz. Sieci Kanalizacyjnej, tel. 53279-56 lub 532-79-15.
Teren w obrębie sieci (przyłączy) winien być docelowo zagospodarowany.

Czynności odbiorowe są płatne, bez względu na wynik odbioru, wg „Cennika usług”
Spółki.
Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wydawane są wyłącznie protokoły
przeglądu technicznego, które są równoznaczne z dopuszczeniem przyłączy do
uŜytkowania.
Uzyskanie protokołu przeglądu przyłącza upowaŜnia odbiorcę do złoŜenia pisemnego
wniosku o zawarcie umowy.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami),
jeśli umowa nie stanowi inaczej, za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych
odpowiada odbiorca usług.

