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LEGENDA
realizacja przez Gminę sieci i przyłącza (sięgacza) kanalizacyjnego

realizacja przez miszkańców przyłącza kanalizacyjnego

Gmina, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie poin-
formuje wszystkich mieszkańców objętych projektem o możliwości rozpoczęcia procedury mającej 
na celu podłączenie się do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
W ramach inwestycji realizowane są tzw. „sięgacze” do granic większości posesji zlokalizowanych przy 
budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W tym przypadku inwestor może zastosować art. 29a Prawa Budowlanego dającego prawo realizacji 
przyłącza bez konieczności wykonania projektu budowlanego, ale tylko i wyłącznie w przypadku re-
alizacji inwestycji na posesjach, do których zainteresowany posiada tytuł prawny. 

Formalności do załatwienia dla posesji posiadających „sięgacze”  
do granic przyłączanych nieruchomości: 

1.  Uzyskać warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej - druk do pobrania na 
stronie internetowej www.wodociagizorawina.pl/Dla klienta/Formularze do pobrania/Wniosek 
o wydanie warunków technicznych lub w Biurze Obsługi Klienta, Węgry ul. Młyńska 9,

2.  Do druku o warunki należy załączyć aktualną mapę zasadniczą lub mapę 
jednostkową przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego ze sporządzonym planem sytuacyj-
nym przebiegu przykanalika.

KROK PO KROKU  
JAK PODŁĄCZYĆ NIERUCHOMOŚĆ DO KANALIZACJI SANITARNEJ 



BUDOWA PRZYKANALIKA  
na podstawie wykonanego planu sytuacyjnego:

1.  Dokonać zgłoszenia chęci rozpoczęcia wykonania robót w GZGK w Żórawinie 
(minimum na 7 dni przed planowanymi pracami).

2.  Budowę przykanalika należy zlecić firmie, posiadającej odpowiednie uprawnienia.

3.  Po wykonaniu przykanalika kanalizacyjnego (przed zasypaniem), należy zgłosić w GZGK 
w Żórawinie gotowość do dokonania odbioru końcowego.

4.  Po wykonaniu przykanalika należy zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej wykonanego przykanalika.

5.  Odbiór wykonanych robót zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z właścicielem nie-
ruchomości i przedstawicielem GZGK w Żórawinie i odnotowany w Protokole odbioru końco-
wego.

6.  Po pozytywnym odbiorze końcowym, ze sporządzoną inwentaryzacją geodezyjną należy 
dokonać formalności związane z podpisaniem umowy na odprowadzenie ścieków z GZGK 
w Żórawinie.

W przypadku braku wybudowanego “sięgacza” do posesji należy wykonać przykanalik na pod-
stawie zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym na podstawie projektu przy-
kanalika zaprojektowanego przez uprawnionego projektanta i uzgodnionego przez GZGK  
w Żórawinie i ZUDP Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje i są możliwości techniczne do podłą-
czenia nieruchomości, posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie 
wymagania, nie zwalnia z obowiązku włączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Przy-
łączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko wtedy, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, która posiada aktualne pozwolenie wod-
no-prawne!

Dodatkowe informacje można uzyskać: 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie  
ul. Młyńska 9, 55-020 Węgry  
www.wodociagizorawina.pl 
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