INFORMACJA
O OBOWIĄZKU I PROCEDURACH PRZYŁĄCZENIA
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Informujemy, że na podstawie art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacji sanitarnej dla obszaru objętego budową w ETAPIE I tj. Spytkowice - Kępki
– Przewóz określamy na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. , Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu nieruchomości.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o podjęcie czynności zmierzających
do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy:
Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach
1. Złożyć wniosek do
o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i określenie warunków przyłączenia
(druk dostępny na stronie www.gzuwspytkowice.pl).
2. Na podstawie wydanych warunków wykonać dokumentację techniczną.
3. Wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić wykonanie firmie świadczącej
takie usługi. Jego wykonanie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami
techniczno- budowlanymi.
4. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaru geodezyjnego wykonanego
przyłącza.
5. W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego we własnym zakresie, przed jego
zasypaniem odbioru technicznego dokona GZUW w Spytkowicach,
( zgłoszenie osobiste Spytkowice, ul. Zamkowa 57 lub telefonicznie 33/ 8791 885
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300 ).
6. Zgłosić do GZUW gotowość wpięcia przyłącza do sieci, które jest bezpłatne.
UWAGA !
Budowę przyłącza może także wykonać Gminny Zakład Usług Wodnych
w Spytkowicach, do którego należy zgłosić chęć skorzystania z takiej usługi celem
ustalenia terminu i zakresu realizacji.
Zakład wspólnie z Inwestorem ustali szczegóły co do realizacji robót, które można wykonać
we własnym zakresie tj. np. wykop i/lub zasyp, odtworzenie terenu, zakup część lub całość
materiału, przebicie przez ścianę budynku itp.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych
w Spytkowicach ul. Zamkowa 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
tel. 33/ 8791 885, e-mail: gzuw@onet.pl lub strona www.gzuwspytkowice.pl .
URZĄD GMINY W SPYTKOWICACH
GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH W SPYTKOWICACH

