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Krok 1
Wypełnić wniosek o zapewnienie dostaw wody oraz określenie technicznych warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej.
Do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej danego
terenu w skali 1:500 lub 1:1000 oraz dokument potwierdzający tytuł prawny dysponowania
nieruchomością.
Mapę sytuacyjno-wysokościową terenu uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Prudniku
Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć w ZGKiM w Lubrzy.
Warunki przyłączenia ważne są przez dwa lata od dnia ich wydania.
Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 14 dni od daty złożenia, za wydanie
warunków pobierana jest opłata zgodna z cennikiem.
Krok 2
Zlecić osobie posiadającej uprawnienia branży sanitarnej do projektowania, wykonanie
dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane z ZGKiM w Lubrzy warunki techniczne
(krok 1).
Krok 3
Projekt należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
w Starostwie Powiatowym w Lubrzy (z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja nie wykracza
poza granice działki inwestora) oraz w zakresie rozwiązań projektowych w siedzibie ZGKiM
w Lubrzy.
Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie również przez grunty nie należące do
wnioskodawcy wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie
rurociągu oraz zapewnienia do niego stałego dostępu.
Krok 4
Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej należy zgłosić rozpoczęcie robót z
tygodniowym wyprzedzeniem
Przyłączenie do sieci wodociągowej (nawiert / wcinka) może być dokonane wyłącznie
przez ZGKiM w Lubrzy na podstawie zlecenia wykonania włączenia do sieci
wodociągowej.

Krok 7
Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania
instalacji sanitarnych. Każdy wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kserokopię
dokumentów o działalności i uprawnieniach.
Wykonane przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru częściowego w ZGKiM w
Lubrzy.
Krok 8
Wykonać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przyłącza.
Sporządzić protokół odbioru końcowego przyłącza z przedstawicielem ZGKiM w Lubrzy
/wymagane dokumenty do odbioru: inwentaryzacja powykonawcza – geodezyjna, protokół z
próby ciśnieniowej, faktura za wykonanie podłączenia/.
Krok 9
Umówić się na zamontowanie i zaplombowanie wodomierza głównego wraz z podpisaniem
przez inwestora protokołu z montażu wodomierza.
Krok 10
Podpisać umowę na dostawę wody/odbiór ścieków w siedzibie ZGKiM w Lubrzy.

