
PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA 
NA PRZYŁĄCZ WODY  

 
1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA DO WODOCIĄGU  

W celu uzyskania informacji o możliwości przyłączenia należy złożyć wniosek o wydanie 
informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej. 
Do wniosku należy dołączyć: 
  aktualną kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:1000, 
  aktualną kopię mapy ewidencyjnej terenu objętego wnioskiem. 

2. WARUNKI TECHNICZNE 
Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę. 

Do wniosku należy dołączyć: 
 plan zagospodarowania działki lub terenu z wyrysowaną trasą projektowanego 

przyłącza  sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 (mapa do 
celów projektowych), 

 aktualną kopię mapy ewidencyjnej terenu objętego wnioskiem, 
 dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości – odpis z Ksiąg 

Wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów. 
  aktualny wypis z rejestru gruntów działek przez które projektowana jest trasa 

przyłącza. 
 
 

a) Po zapoznaniu się z dokumentacją ZUK ENERGOKOM wydaje warunki techniczne 
zasilania w wodę. 

b) Zainteresowany po uzyskaniu warunków technicznych zleca wykonanie projektu 
technicznego uprawnionemu projektantowi. 

 
 

3. UZGODNIENIE PROJEKTU 
 Projekt po uzgodnieniu w ZUDP musi zostać zaopiniowany przez ZUK ENERGOKOM.  

   Należy złożyć wniosek o wydanie opinii przez ZUK ENERGOKOM.  
Do wniosku należy dołączyć:  
 2 egzemplarze dokumentacji projektowej - jeden egzemplarz należy oznaczyć dopiskiem 

„Dla ZUK ENERGOKOM (uzgodnienie)”. 
 opinię ZUDP o uzgodnieniu trasy przyłącza, 
 aprobata Sanepidu na zastosowanie proponowanych materiałów, 
 projekt zagospodarowania działki (mapa do celów projektowych), 
 kopię warunków technicznych. 

 
 
4. ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO BUDOWY PRZYŁACZA 

Przyłącz wodociągowy może zostać wybudowany przez ZUK ENERGOKOM lub inną, 
uprawnioną do tego firmę. 
W przypadku budowy przyłącza przez ZUK ENERGKOM należy ten fakt zgłosić w 
siedzibie Spółki w celu ustalenia szczegółów. 
Jeżeli przyłącz będzie wykonywała zewnętrzna firma przed przystąpieniem do robót 
budowlanych inwestor powinien zgłosić fakt rozpoczęcia prac na 7 dni przed 
planowanym terminem na odpowiednim wniosku.  

 Do wniosku należy dołączyć: 



 kopię pozwolenia na budowę albo potwierdzenie o braku sprzeciwu organu do którego 
zostało złożone zgłoszenie budowy przyłącza albo oświadczenie o budowie przyłącza na 
zasadach art.29a ustawy Prawo Budowlane, 

 kopię uprawnień budowlanych wykonawcy, 
 kopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 kopię badań lekarskich – prace przy żywności, 
 oświadczenie wykonawcy robót. 

 
 

5. BUDOWA PRZYŁĄCZA  
 Podczas budowy przyłącza należy dokonać następujących odbiorów: 

- odbioru częściowego prac zanikających, 
- odbioru skrzyżowań z istniejącymi instalacjami. 
- prób szczelności, 
- płukania przewodów, 
- dezynfekcji rurociągu.  
UWAGA: 
 Przyłącz wodny powinien być wykonany przez osobę lub firmę  do tego upoważnioną. 
 Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej musi być wykonane przez pracowników 

ZUK ENERGOKOM. 
 Wykonywanie przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie 

wykonawstwa, na otwartym wykopie. 
 

6. ODBIÓR KOŃCOWY  
W celu otrzymania protokołu końcowego należy złożyć wypełniony wniosek do którego 
należy dołączyć: 
 
 decyzję pozwolenia na budowę Urzędu Miasta/Gminy/ na wykonanie przyłącza, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza. 

 
Na podstawie protokołu końcowego ZUK Energokom wystawia potwierdzenie odbioru 
wykonanego przyłącza, które wymagane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Łańcucie. 

 
7. PODPISANIE UMOWY 

Uruchomienie przyłącza następuje po podpisaniu umowy na dostawę wody. Do umowy 
należy przedstawić: 

 
 Aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości 

 
 
_______________________________________________ 
Wszystkie wnioski są do pobrania na stronie:  
www.energokom.pl w zakładce Pliki do pobrania. 
 


