Procedury
Informacje dotyczące obowiązujących procedur oraz dokumentów wymaganych podczas składania poszczególnych wniosków i zleceń.

1. Uzyskanie warunków technicznych dotyczących budowy sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podłączenia nieruchomości do
miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej wymaga:
złożenia pisma z charakterystyką inwestycji i podaniem
zapotrzebowania wody i ilości odprowadzanych ścieków (w
m3/d i l/s),
załączenia dwóch egzemplarzy aktualnej mapy zasadniczej w
skali 1:500 lub 1:1000 w razie braku map 1:500,
załączenia imiennego wykazu tych inwestorów, wraz z
adresami ich zamieszkania (tylko w przypadku wspólnego
wniosku dla wielu inwestorów).
Informacje te są niezbędne do projektowania sieci i przyłączy
wodno-kanalizacyjnych przez osoby prywatne i instytucje, zarówno
przy budowie nowych obiektów jak i remoncie starych podłączeń.

2. Uzgodnienie dokumentacji projektowych inwestycji wymaga:
złożenia pisemnego wniosku,
załączenia dwóch egzemplarzy projektu opracowanego w
oparciu o wydane warunki techniczne,
załączenia protokołu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
uzyskania zgody właściciela na wejście w teren w przypadku
(tylko w przypadku gdy sieć wodociągowa lub kanalizacyjna
projektowana jest w terenie prywatnym).
Dokumentacja ta obejmuje sieci oraz przyłącza wodociągowe, a także
kanalizacje sanitarne i ogólnospławne. Projekty dotyczące sieci
kanalizacji deszczowej są uzgadniane przez Wydział Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
oraz Urząd Miejski Pyskowcach (dla inwestycji realizowanych

odpowiednio na danym terenie).
3. Dokonanie uzgodnień branżowych lokalizacji projektowanych,
rozbudowywanych i remontowanych obiektów wymaga:
złożenia pisma - zlecenia,
załączenia dwóch egzemplarzy aktualnej mapy zasadniczej w
skali 1:500 lub 1:1000 w razie braku map 1:500, z
zaznaczonym zakresem granicy opracowania.
W procesie tym weryfikowane są informacje na temat tego, czy
planowana inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym oraz
sprawdzane są podziemne i naziemne urządzenia inżynieryjne.
4. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą wymaga:
złożenia kserokopii aktu notarialnego,
załączenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru handlowego,
przedłożenia numeru NIP
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad
eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej zapraszmy do kontaktu z
Biurem Obsługi Klienta ul. Rybnicka 47 w Gliwicach, pokój 101 lub 114,
lub do kontaktu telefonicznego pod nr 32 338 71 71.
Pragniemy poinformować, iż wydawanie warunków technicznych,
uzgodnień branżowych oraz dokumentacji projektowej PWiK Sp. z o.o.
Gliwice objęte jest obowiązkową opłatą na podstawie cennika usług,
ustalonego zarządzeniem wewnętrznym.
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