Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Przeciszów jako
IV etap, współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
oraz przez Fundusz Europejski Infrastruktura i Środowisko, została w
całości przekazana do użytkowania w maju 2020r.
Obszar skanalizowania obejmuje ulice: ul. Jazowa, ul. Boconek, ul. Szkolna, ul. Stroma,
ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Cicha, ul. Nawsie, częściowo ul. Krakowska (do potoku Bachórz),
ul. Wąska (do potoku Bachórz ), Topolowa (do potoku Bachórz), ul. Kolonia.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz.622 z późn. zm.)
obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie się do istniejącej kanalizacji. Mieszkańcy
w/w ulic mogą się już przyłączać do wykonanej sieci kanalizacyjnej.

Dla osób, które podłączą swoje budynki do kanalizacji sanitarnej
w terminie do końca 2020r. Gmina przygotowała warunki
promocyjne:
Nieodpłatna geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza korzyść: min. 500zł.
Nieodpłatny odbiór przyłącza przez GZWiK - korzyść: min. 200zł.
Możliwość skorzystania z usługi budowy przyłączy
kanalizacyjnych po cenach promocyjnych przez
GZWiK w Przeciszowie.

www.przeciszow.pl

INFORMACJA
o zasadach podłączania posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej
1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez GZWiK w Przeciszowie lub innego
wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub właściciela nieruchomości
posiadającego niezbędną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze
na własne potrzeby.
2. W przypadku budowy przyłącza przez GZWiK w Przeciszowie należy złożyć zlecenie
wykonania robót budowlanych w GZWiK oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia
Inwestor może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
3. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę
na wykonanie przyłącza oraz ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
4. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem)
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego likwidacji lub przeznaczyć go na cele nie
związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych.
5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt, zgodnie
z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV ∅160 x 4,0 mm w terenie zielonym
lub ∅160 x 4,7 mm w terenie jezdnym, z zachowaniem normowego spadku.
7. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu
połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie
rewizyjne ∅425. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników ani kolanek.
8. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, przed jego zasypaniem, należy zlecić
uprawnionemu geodecie konieczność pomiaru geodezyjnego ułożonego przyłącza, a GZWiK
w Przeciszowie zgłosić gotowość dokonania odbioru technicznego przedmiotowego przyłącza.
9. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym
z GZWiK w Przeciszowie i zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przyłącza
kanalizacyjnego.
10. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie dostarczyć geodezję
powykonawczą i podpisać umowę o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji,
a GZWiK w Przeciszowie.
11. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych
związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę
zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej
szkody na własny koszt.
Uprzejmie przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz.
747 z późn. zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych.
Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2
koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w GZWiK w Przeciszowie pod numerem telefonu:
33 841-32-27 lub na stronie:
https://www.gzwik.przeciszow.pl/index.php/dla-klientow/procedura-zwiazana-z-podlaczeniemdo-gminnej-sieci-kanalizacji-sanitarnej.html
https://www.gzwik.przeciszow.pl/index.php/taryfy-cenniki/oferta-na-wykonanie-przylaczykanalizacyjnych.html
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