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PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 

BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ LUB W ZARZĄDZIE  

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. 

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ: 

1. W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia należy wystąpić z wnioskiem (wzór wniosku 

dostępny jest na stronie internetowej www.gpkbojszowy.pl, w zakładce „pliki do pobrania” lub  

w siedzibie przedsiębiorstwa) o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Do wniosku należy załączyć: 

• mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z projektowaną lub istniejącą lokalizacją obiektu, 

• kopię pełnomocnictwa – jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik właściciela nieruchomości, 

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych należy złożyć w siedzibie GPK Sp. z o.o.  przy ul. Św. Jana 

52, 43-220 Bojszowy.  

3. Termin rozpatrzenia wniosku/wydania warunków przyłączenia do sieci, po złożeniu kompletu 

aktualnych dokumentów, wynosi: 

- 21 dni – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się  

w zabudowie zagrodowej, 

- 45 dni – w pozostałych przypadkach. 

4. GPK Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 

wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia  

5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminach 

odpowiednio – 21 lub 45 dni od daty otrzymania wniosku, informuje o tym osobę ubiegająca się  

o przyłączenie nieruchomości do sieci, wskazując powody, które uniemożliwiają jej przyłączenie. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone  

w punkcie 3 i 5 odpowiednio, o kolejne 21 lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu 

ubiegającego się o przyłączenie do sieci, z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

7. Warunki techniczne można odebrać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub zostaną przesłane 

pocztą. 

8. Warunki przyłączenia do sieci wydane GPK Sp. z o.o. SA ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania. 

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACYJNEJ: 

1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych oraz warunków określonych w „Instrukcji 

projektowania i budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością lub w zarządzie 

GPK Sp. z o.o.” właściciel nieruchomości (inwestor) zleca jednostkom projektowym opracowanie 

dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej można również zlecić GPK Sp. z o.o. 

(wzór zlecenia dostępny na stronie internetowej www.gpkbojszowy.pl w zakładce „pliki do pobrania” lub 

w siedzibie przedsiębiorstwa). 

2. Projekt budowlano-wykonawczy projektowanych przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić GPK Sp. 

z o.o. 

3. W celu uzgodnienia projektu należy wystąpić z wnioskiem (wzór dostępny na stronie internetowej 

www.gpkbojszowy.pl w zakładce „pliki do pobrania” lub w siedzibie przedsiębiorstwa). Do wniosku należy 

załączyć dokumentacją projektową w minimum dwóch egzemplarzach (jeden egz. projektu pozostaje 

w GPK Sp. z o.o.). 

4. Termin załatwienia sprawy po otrzymaniu kompletnej dokumentacji: do 21 dni. 

5. Uzgodnienie dokumentacji można odebrać osobiście w siedzibie GPK Sp. z o.o. 

6. W oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną w Spółce inwestor winien załatwić wszelkie 

formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci (przyłączy) kanalizacyjnych zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

7. Koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z cennikiem GPK Sp. z o.o.  

III. WYKONANIE PRZYŁĄCZA I ODBIÓR TECHNICZNY: 

1. Na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej przyłącza oraz stosując się do 

„Instrukcji projektowania i budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością lub  

w zarządzie GPK Sp. z o.o.” należy wykonać prace budowlano-montażowe. 

http://www.gpkbojszowy.pl/
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2. Wykonanie robót związanych z przyłączeniem do sieci można zlecić do GPK Sp. z o.o.  (koszt na 

podstawie wyceny indywidualnej) lub wykonać w własnym zakresie.  

3. W celu załatwienia spraw związanych z odbiorem wykonanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej Spółki 

należy wykonać następujące działania: 

• Przed zamierzonym rozpoczęciem robót (najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem) inwestor bądź 

wykonawca występuje ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w celu 

uzgodnienia terminu odbioru przyłącza (wzór dostępny na stronie internetowej 

www.gpkbojszowy.pl w zakładce „pliki do pobrania” lub w siedzibie przedsiębiorstwa). Telefon 

kontaktowy: 322189174 lub 322189436. 

• Wykonane przyłącze, które nie zostało zgłoszone do odbioru technicznego na etapie, kiedy 

możliwa jest weryfikacja zgodności jego wykonania z wydanymi warunkami technicznymi, nie 

może zostać odebrane do czasu udostępnienia przez inwestora przyłącza w taki sposób, aby 

możliwy był odbiór techniczny przyłącza i ustalenie czy przyłącze zostało wykonane zgodnie  

z warunkami technicznymi. 

W przypadku braku możliwości dokonania odbioru technicznego przyłącza, zgodnie z § 9 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy oraz art. 8 ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo nie 

wyda protokołu odbioru przyłącza i wszczęta zostanie procedura zamknięcia przyłącza. 

• Po dokonaniu odbioru prawidłowo wykonanego przyłącza sporządzany jest protokół, który jest 

warunkiem zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

4. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

wraz z wniesieniem do zasobów. 

IV. ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

W terminie do 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego należy zgłosić się do GPK Sp. z o.o. w celu 
zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

W przypadku, kiedy osoba przyłączona do sieci nie zgłosi się w celu zawarcia umowy o odbiór 

ścieków we wskazanym terminie, Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 8 ww. ustawy może wszcząć 

procedurę zamknięcia przyłącza z powodu bezumownego odprowadzania ścieków oraz na podstawie 

art. 28 ww. ustawy rozpocząć procedurę karną, zgodnie z którą za przestępstwo wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy o której mowa w art. 6 ust 1 ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podlega się karze 

ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Jednocześnie w razie skazania za ww. przestępstwo 

sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za 

każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub 

wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. 

 


