
WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej (Inwestor) winien wystąpić 
do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków 
technicznych włączenia i dokładnie zapoznać się z ich treścią (formularz wniosku w załączeniu). 
Do wniosku Inwestor załącza plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza 
w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) realizację budowy przyłączy do sieci 
oraz studni wodomierzowej i pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego 
zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (Inwestor). 
Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

3. Po uzyskaniu warunków technicznych należy zawiadomić MZWiK Sp. z o.o. o zamiarze przystąpienia 

do realizacji przyłącza przekładając plan sytuacyjny przyłącza sporządzony na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

lub zgłoszenie budowy, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zm.) lub inny dokument przewidziany ww. ustawą. (Uwaga: zgłoszenia należy dokonać 

przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych tj. min. 21 dni przed). Zawiadomienie o 

zamiarze wykonania podłączenia należy złożyć w siedzibie MZWiK Sp z o.o. przy ul. Podlesie 30 jak 

również można przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Podlesie 

30, 34- 130 Kalwaria Zebrzydowska lub pocztą elektroniczną na adres: bok@mzwik-kalwaria.com 

4. Po dokonaniu zawiadomienia, Inwestor przystępuje do wykonania podłączenia wodociągowego, przy 
czym włączenie/wcinkę do sieci wykonuje MZWiK Sp. z o.o. na koszt własny w przygotowanym przez 
Inwestora wykopie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

5. Inwestor powiadamia MZWiK sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej o wykonaniu robót i umożliwia 
dokonanie oględzin podłączenia w otwartym wykopie (przed zasypaniem).  

6. MZWiK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza i przyjmuje przyłącze do eksploatacji. 
Warunkiem dokonania odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo jest jego wykonanie zgodnie 
z warunkami przyłączenia do sieci. 

7. Przyłącze wodociągowe po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na 
podstawie art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.) Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, 
podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 

8. Po dokonaniu odbioru technicznego i spisaniu protokołu potwierdzającego przyłączenie nieruchomości 
do sieci wodociągowej zawarta zostanie umowa o zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Umowa zawierana 
jest z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana 
woda. 

Inwestor zapewnia wykonanie podłączenia na koszt własny i ponosi odpowiedzialność za poprawność oraz 
zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 
podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym. Osoba ubiegająca się o włączenie do sieci samodzielnie 
podejmuje decyzję o sposobie wykonania robót związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej - może 
wykonać prace we własnym zakresie lub zlecić prace specjalistycznej firmie instalatorskiej. 

Do wykonania wszystkich czynności związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej osoba 
ubiegająca się o przyłączenie do sieci może udzielić pełnomocnictwa wykonawcy robót instalacyjnych. W takim 
wypadku, wraz z zawiadomieniem o zamiarze wykonania podłączenia wodociągowego, wykonawca winien 
przedłożyć do MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej swoje pełnomocnictwo i postępować zgodnie 
z niniejszą instrukcją.  
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