
Kolejność działań niezbędnych do przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci
kanalizacji sanitarnej projektowanego lub istniejącego obiektu

mieszkalnego/usługowego.

1. Wnioskodawca inwestor lub projektant (z upoważnienia inwestora) składa do Spółki AQUA CEDRY
wniosek o wydanie Warunków Technicznych (wniosek do pobrania na stronie Spółki -  link) wraz z
dokumentem  stwierdzającym  tytuł  prawny  do  nieruchomości  (akt  notarialny/księga  wieczysta),
mapką informacyjną określającą lokalizację działki oraz wstępną lokalizacją obiektu na działce.

2. Spółka AQUA CEDRY przygotowuje warunki techniczne.
3. Inwestor zleca wykonanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami projektantowi

sieci sanitarnych (w tym projekt należy uzgodnić ze Spółką AQUA CEDRY w dwóch egzemplarzach,
pozostawiając 1 egzemplarz w Spółce AQUA CEDRY - Wniosek o uzgodnienie do pobrania na stronie
Spółki - link).

4. Następuje  uzgodnienie  projektu  technicznego,  lub  jeśli  Przedsiębiorstwo ma uwagi  do  projektu
doprecyzowanie projektu pomiędzy projektantem, a Przedsiębiorstwem.

5. Następnie  wnioskodawca  lub  projektant  jest  zobowiązany  do  uzyskania  prawa  dysponowania
gruntem do posadowienie rurociągów poza terenem inwestycji należącym do inwestora.

6. Kolejnym krokiem jest złożenie projektu do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy
Wojska  Polskiego  16  w  celu  uzyskania  Decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  zgłoszenia  robót
budowlanych (jest to uzależnione od zakresu projektu).

7. Po odebraniu Decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciw do zgłoszenia robót, Inwestor
może przystąpić do wykonywania robót po wcześniejszym uprawomocnieniu się w/w dokumentów,
zgłaszając rozpoczęcie robót zgodnie z terminami określonymi w Warunkach Technicznych.

8. Wykonawca  wybrany  (posiadający  wiedzę  i  doświadczenie  kierownika  robót)  przez  Inwestora
wykonuje w imieniu i na koszt Inwestora inwestycję pod nadzorem Spółki AQUA CEDRY, zgłaszając
do odbioru wykonywaną inwestycję.

9. Po  wykonaniu  całości  robót  przedstawiciel  Spółki  AQUA  CEDRY  przygotowuje  protokół  odbioru
robót sanitarnych. Kierownik robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów do odbioru
zgodnie z załącznikiem do Warunków Technicznych.

10. Po tych czynnościach następuje odpowiednio montaż i plombowanie wodomierza oraz podpisanie
stosownej umowy dostawy wody i/lub odbioru ścieków sanitarnych.


