
Urząd Gminy                                                                 Wawrzeńczyce dnia………………… 
Igołomia-Wawrzeńczyce 
32-125 Wawrzeńczyce 57 
Tel. 012 287-40-07 
 
L.dz. ………………………….   Znak ……………………… 
 
Pośrednie doprowadzenie wody do                                          Właściciel nieruchomości: 
budynku …………………… przez  
przyłącze w m. …………….………                                          ……………………………. 
dz.nr………………………………..    
                                                         

OŚWIADCZENIE 
 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO WIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
 Na podstawie art.34 ust.3 pkt.3 prawa budowlanego (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.1118 
tekst jednolity ze zm.) w nawiązaniu do Pana / Pani pisma z dnia …………………………..  
w sprawie wydania warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku 
……………………… / studni wodomierzowej – na działce nr …………… w m. …………… 
oraz przedstawionej dokumentacji projektowej - Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 
informuje, że wyraża zgodę na wykonanie w/w przyłącza na następujących warunkach: 
 

1. Na wykonanie przyłącza wodociągowego należy opracować dokumentację zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane i 
rozporządzeń wykonawczych), polskimi normami oraz wydanymi warunkami. 
Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez tut. Urząd Gminy. 

2. Roboty budowlane mogą być rozpoczęte po uzgodnieniu dokumentacji. 
3. Przyłącz wodociągowy należy wykonać rurami PE Ø 50 z sieci wodociągowej         

PE Ø …… na działce nr …………….. w m. …………………………. Włączenie do 
wodociągu winno być dokonane przez nawierć / trójnik. W projekcie i wykonawstwie 
przyłącza należy bezwzględnie umieścić ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY. 

4. Nad przyłączem, na warstwie zagęszczonej obsypki układać taśmę ostrzegawczo-
lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z zatopioną wkładką 
metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”. 

5. Wzdłuż trasy przyłącza wodociągowego należy pozostawić pas terenu szer. 1.0m 
wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami. 

6. Do dokumentacji należy dołączyć stosowne zgody właścicieli nieruchomości, przez 
które przebiegać będzie przyłącz wodociągowy oraz aktualne wypisy z rejestru 
gruntów. 

7. Dokumentacja techniczna i uzgodnienia projektowe winny znajdować się na miejscu 
budowy / robót budowlanych. 

8. Po wykonaniu przyłącz podlega odbiorowi przez pracownika Urzędu Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce na otwartym wykopie w szczególności w momencie 
włączenia do sieci. Z czynności włączenia do sieci oraz montażu urządzenia 
pomiarowego należy sporządzić protokół. 

9. Koszty wykonania przyłącza pokrywa odbiorca / inwestor. 
10. Trasa przebiegu przyłącza podlega uzgodnieniu przez Zespół Uzgodnień 

Dokumentacji Projektowych – Kraków ul. Przy Moście 1. 



11. Warunkiem wykonania przyłącza wodociągowego  jest uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź dokonanie zgłoszenia budowy / robót budowlanych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane. 

12. W ciągu 14 dni po odbiorze przyłącza, odbiorca winien złożyć wniosek o zawarcie 
pisemnej umowy na dostawę wody, do którego winien dołączyć geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przyłącza. Korzystanie z wody bez pisemnej umowy 
jest zabronione. 

13. Podpisanie umowy stanowi podstawę do zamontowania wodomierza. 
14. Woda może być wykorzystywana wyłącznie na cele bytowe. 
15. Roboty powinny być wykonywane przez uprawnione firmy instalacyjne. 
16. Urząd Gminy przejmuje nieodpłatnie w użytkowanie odcinek przyłącza od miejsca 

włączenia do sieci do zaworu za wodomierzem. 
17. Naprawy szkód wyrządzonych w pasie drogowym / w nawierzchni drogi wskutek 

wykonania robót, dokona na koszt własny inwestor / właściciel nieruchomości. 
18. Za uszkodzenia powstałe z powodu nieprawidłowej eksploatacji przyłącza Urząd 

Gminy nie ponosi odpowiedzialności. 
19. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 

danych, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich. 
20. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wydania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. A/a 

 
 
 
 
 
Uwagi: 
Zabrania się wykonywania uziemienia i zerowania do podłączeń wodociągowych oraz 
montowania kratek wodościekowych w pomieszczeniach piwnicznych.  
Wykonane urządzenia wodociągowe należy przechorować a następnie zgłosić w Urzędzie 
Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce gotowość do odbioru technicznego i przeprowadzenia 
próby ciśnieniowej. 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa winna być wyposażona w odpowiednie zespoły 
zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej, dostosowane do 
rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (zgodnie z polskimi normami).  
 
 


