Projekt pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej
na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy”
Spółka WiK Krzeszowice buduje sieć kanalizacyjną zgodnie z Projektem do pierwszej
studni od granicy nieruchomości Właściciela posesji, a w przypadku braku studni
w Projekcie do granicy nieruchomości.

CHCESZ SIĘ PODŁĄCZYĆ DO SIECI KANALIZACYJNEJ
MUSISZ SPEŁNIĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ:
*nieruchomości objęte projektem

KROK 4
Spółka WiK Krzeszowice
dokona odbioru robót
wybudowanego przyłącza
i urządzeń oraz przygotuje
umowę o odbiór ścieków.

ZAWIADOMIENIE

KROK 3
Po upływie 7 dni od daty złożenia
powyższego wniosku, w przypadku
braku sprzeciwu, Właściciel może
przystąpić do budowy przewodu
kanalizacyjnego i przyłączenia
do sieci.
UWAGA! W celu zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki /Dział Techniczny/ następujące dokumenty :
Prawo własności nieruchomości podłączanej /akt notarialny lub odpis księgi
wieczystej - oryginał do wglądu, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
dla WiK Krzeszowice/.
Wypełniony wniosek z prośbą o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.
Spółka WiK Krzeszowice nie pobiera opłat za czynności administracyjne związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej do 6 miesięcy od czasu poinformowania mieszkańców.
* informacja dla nieruchomości nieobjętych Projektem zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

KROK 1
Po przejęciu sieci do użytkowania
Spółka WiK Krzeszowice dostarczy
wszystkim mieszkańcom objętym
Projektem realizowanym
w ramach Funduszu Spójności,
zawiadomienie o możliwości
przyłączania domów do sieci
kanalizacyjnej wraz z warunkami
technicznymi przyłączania do sieci.
Dostarczane dokumenty będą
zawierały niezbędne formularze
oraz instrukcje ułatwiające
przyszłym użytkownikom
przyłączanie do sieci.

KROK 2
Właściciel nieruchomości dokona
zgłoszenia rozpoczęcia robót
budowlanych związanych
z budową przewodów
kanalizacyjnych na swojej posesji
wraz z wnioskiem o montaż
przewodu kanalizacyjnego.
Wykonawcę robót wybierze
własnym staraniem i na własny
koszt. Pobierz wniosek o zezwolenie
na wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego ze strony spółki
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