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PROCEDURA PRZYLACZENIA

PROJEKTOWANIE

o

D O S I E C I KANALIZACYJNEJ
INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~CI

I UNIA EUROPEJSKA •

FUNDUSZ SPÓjNO~C1

Zlózw MPW.Jj(" zleceni

na wydanie warunków technicznych odprowadzania scieków.

Niezbedny zalacznik:
mapa geodezyjna w skali 1:500 tzw. stan archiwalny - do nabycia

w Skladnicy Map w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28.

Termin opracowania warunków:
do 21 dni od daty wplyniecia zlecenia.8

PWiK"c opracowane warUriki"techniczne
na odprowadzanie scieków,

Oplata w dniu odbioru w kasie MPWil("C- Pl. Starynkiewicza 5.e
ybierz projektanta~który wykona dla Ciebie

projekt przylacza kanalizacyjnego.

o
Zlóz w MflWiK'c 3~gz. wykonaneg9-Rrojektu

przylacza kanalizacyjnego (w celu uzgodnienia).
Projekty nalezy zlozyc

w Dziale Obslugi Klienta, Pl. Starynkiewicza 5, Warszawa wraz z:

warunkami technicznymi wydanymi przez MpWiK oraz mapa z danymi
technicznymi, oryginalna opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz z mapa do wgladu,

a takze dolaczonymi kserokopiami tych dokumentów do kazdego
egzemplarza projektu, dokumentem wlasnosci terenu, po którym
przebiega siec kanalizacyjna, dokumentem wlasnosci terenu lub

oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w przypadku przylacza kanalizacyjnego,

uzgodnieniem z wlascicielem nieruchomosci przebiegu trasy
przylacza kanalizacyjnego (podpis wlasciciela na projekcie lub
dolaczone oswiadczenie), kserokopia uprawnien projektanta.e

MP.WilC_uzgaCliii.3' [lrojel<t ~rzyl(iCialw;alizacyjnego
pod wzgledem technicznym

- w ciagu 30 dni od daty zlozenia projektu.

O
O[llac uzgodnienie projel<tuiodbi~j~

Oplata w kasie MpWiK"c - Pl. Starynkiewicza 5
Odbiór projektów w Dziale Obslugi Klienta - Pl. Starynkiewicza 5 .

'c Miejsl<ie Przedsiebiorstwo Wodociagów i I<analizacji w m.st. Warszawie S.A.

't

(
I

Zglos do Zakladu Sieci Kanalizacyjnej
ul. Jagiellonska 65/67, tel. 22 445 7626,22 44S 76 27

gotowosc rozpoczecia budowy przylacza kanalizacyjnego.
Do zgloszenia gotowosci rozpoczecia budowy nalezy dolaczyc:

1 oryginalny egzemplarz uzgodnionego w MpWiK"c projektu, aktualny
dokument potwierdzajacy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci,

w przypadku spólki prawa handlowego: KRS, NIP, REGON,
jezeli umowe podpisuja osoby nie wymienione w KRS - pelnomocnictwa
dla tych osób, w przypadku Spólki Cywilnej: NIP, REGON, umowa Spólki,

wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub wydruk z systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,

informacje dotyczace kierownika budowy (imie i nazwisko, adres
zameldowania, numer uprawnien budowlanych, a takze nazwe organu

wydajacego uprawnienia) oraz wykonawcy (imie i nazwisko, nazwa
i adres siedziby firmy, nr dzialalnosci gospodarczej lub nr KRS).•

Podpisz Umowe o pelnienie nadzoru nad budowa

przylacza kanalizacyjnego i przylaczenia do sieci kanalizacyjnej.
MpWiK w ciagu 5 dni od zgloszenia gotowosci rozpoczecia inwestycji

oraz dostarqenia ww. dokumentów, przygotuje umowe,
podpisanie umowy w Zakladzie Sieci Kanalizacyjnej

ul. Jagiellonska 65/67 tel. 22 445 76 26, 22 4457627.•
Zlec wykonawcy budowe przylacza kanalizacyjnego.•

MpWiK"c pelni nadzór nad budowa i kontroluje budowane
przylacze kanalizacyjne przed jego zasypaniem.

MpWiK"c dokonuje odbioru technicznego
przylacza kanalizacyjnego oraz wydaje 1 egzemplarz podpisanego

protokolu kontroli i odbioru technicznego przylacza kanalizacyjnego.•
Podpisz Umowe o odprowadzanie scieków.•
TWÓJ WYKONAWCA zglasza sie do MpWiK'c

po zwrot kosztów wykonanej wcinki do sieci kanalizacyjnej.
Wykonawca powinien zlozyc w Dziale Obslugi Klienta w Warszawie,
Pl. Starynkiewicza 5, fakture oraz kopie Protokolu kontroli i odbioru

technicznego przylacza kanalizacyjnego .

e
MpWiK"c zwraca wykonawcy koszty wykonania

wcinki do sieci kanalizacyjnej.

I{ANAllZAC1A

Koszt korzystania z kanalizacji:
wg obow. stawek za m' to:

10m3 x 6,93zllm3 to

69,30 zl!
miesiecznie

OSZCZEDNOSC:

150,70 zl miesiecznie!

Koszt uzytkowania szamba
przyjmujac:

• pojemnosc szamba 10m'
• wywóz srednio 1 raz

w miesiacu

• koszt wywozu na poziomie

220 zl
za 10m' miesiecznie
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dnia 26 wrzesnia 2013
godz. 18.30

Szkola Podstawa nr 86
ul. Koryncka 33, Warszawa
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, I MIEJSKIE PR~EDSIE610RST,WO

WODOCIAGOW I KANALlZAOI

W l\tSl WARSZAWIE S.A

"wraz z drog~ dojazdow~

• Wichrowa"·
• Widoczna
• Wierchów

• Wodzislawska

• Wylotowa
• Zakladowa

Rdestowa

Szalejowa BLekitna

Nagietkowa

• Sikorska
• Solidna

• Stylowa
• Szalejowa
• Trakt Lubelski

(ode. I(Limontowska - I(adetów)
• Urocza

• Jableczna
• Klimontowska"·

• Koryncka'"
• Nagietkowa
• Pielegniarek
• Rdestowa
• Sadulska

I(oryncl<a

JabLeczna

27-go grudnia

Stylowa

• Antenowa

• Blekitna
• Ciesielska

• Czytelnicza
• Dzielnicowa

• Gospodarcza
• 27-ego Grudnia

Pielegniarel<

Gospodarcza

Dzielnicowa

KlImontowsl<a

Trakt Lubelski
ode. I<limontowska -I<adetów


