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WEWNĘTRZNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY WYDAWANIU 
WARUNKÓW OGÓLNYCH I TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN. 

 
 
1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek osoby 

ubiegającej się o przyłączenie. 

2. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (ZWiK) może odmówić wydania 

warunków technicznych jeżeli: 

2.1 podłączenie spowoduje obniżenie warunków technicznych poniżej minimalnego 

poziomu usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych 

ujęć, stacji uzdatniania lub oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących 

układów dystrybucji wody lub odprowadzania ścieków; 

2.2 brak jest technicznych możliwości świadczenia usług, a w szczególności brak jest dostępu 

do sieci będącej w posiadaniu spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  

w części działki drogowej przebiegającej przy granicy nieruchomości; 

2.3 brak jest technicznych możliwości świadczenia usług, o które wnioskuje osoba 

ubiegająca się o przyłączenie, a w szczególności, gdy brak jest sieci w miejscowości, 

której wniosek dotyczy. 

3. W przypadku wystąpienia ograniczeń podanych w pkt od 2.1 do 2.3 spółka Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  wydaje pisemną informację o odmowie przyłączenia do sieci. 

4. W przypadku wydania odmowy przyłączenia się ze względu na pkt 2.2. spółka Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w uzasadnieniu odmowy musi zawrzeć dodatkowe 

informacje określające: 

4.1 kto jest właścicielem sieci w obrębie nieruchomości Wnioskodawcy lub informację,  
że spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. nie zna właściciela ww. sieci; 

4.2 zapisy dotyczące wymaganej infrastruktury technicznej objętej wnioskiem  
o wydanie warunków w brzmieniu określonym w aktualnie obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla przyłączanej nieruchomości; 

4.3 lokalizację najbliższej sieci będącej w posiadaniu spółki Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Police Sp. z o.o.; 

4.4 informację o ujęciu lub nieujęciu rozbudowy sieci, o której mowa w pkt 4.3  
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci; 

4.5 informację o możliwości wybudowania sieci ze środków własnych osoby ubiegającej się 
o przyłączenie, w przypadku nieujęcia sieci w wieloletnim planie, o którym mowa w pkt 
4.4 wraz z określeniem zasad na podstawie, których istnieje możliwość przekazania 
wybudowanej przez siebie sieci spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 

5. W przypadku otrzymania informacji o odmowie wydania warunków technicznych, o której jest 

mowa w pkt 3, Wnioskodawca ma prawo do złożenia pisemnej informacji w trybie określonym  

w pkt 5.1. lub 5.2, w której wskaże że: 

5.1 posiada pisemną zgodę innego właściciela np. przyłącza lub instalacji wewnętrznej, do 

której może się przyłączyć, jednak wówczas Wnioskodawca w piśmie musi wskazać lub 

do niego dołączyć: 
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 mapę zasadniczą z naniesionym miejscem włączenia do instalacji wewnętrznej lub 

przyłącza innej nieruchomości, 

 pisemną zgodę właściciela instalacji wewnętrznej lub przyłącza, do której 

Wnioskodawca planuje się włączyć (ZWiK zaleca zawarcie powyższej zgody przez 

notariusza), 

5.2 wybuduje na własny koszt sieć do miejsca, o którym jest mowa w pkt 4.3  

(np. na warunkach, o których jest mowa w pkt 4.5) wraz z wnioskiem o wydanie 

warunków technicznych.  

6. W przypadku spełnienia warunków, o których jest mowa w pkt 5. 1, spółka Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  wyda zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków dla 

Wnioskowanej nieruchomości, które będzie zawierało informację, że miejscem zapewnienia 

dostawy wody lub odbioru ścieków będzie miejsce włączenia przyłącza do sieci należącej do 

ZWiK. 

7. W przypadku spełnienia warunków, o których jest mowa w pkt 5. 2, spółka Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wyda warunki techniczne dla Wnioskowanej nieruchomości  

i na budowę sieci.  

8. W przypadku odmowy wydania dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub pkt 7, na podstawie 

pisma, o którym mowa w pkt 5, ZWiK jest zobowiązany do uzasadnienia wydania odmowy.  

W uzasadnieniu odmowy, jeżeli jest to możliwe, zostaną wskazane dodatkowe warunki, po 

spełnieniu, których będą mogły zostać wydane dokumenty, o których mowa w pkt 6 lub pkt 7.  


