Załącznik do Uchwały
Nr XLIX/237/06 z dnia 30 czerwca 2006
Rady Gminy Pacanów
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XL/208/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w dotyczącej uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Pacanów.
Rozdział V „Warunki przyłączenia do sieci" 
§23.
1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 powinien w szczególności zawierać:
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy
b) adres podłączanej nieruchomości
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne)
d) dane wykonawcy
e) datę i podpis wnioskodawcy
3. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości
b) potwierdzoną kopię aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§24.
Zakład określa warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku,
§25.
1. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączenia nieruchomości do sieci jest:
	wykonanie na koszt wnioskodawcy przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane dokumentacji technicznej wraz z opisem i niezbędnymi uzgodnieniami.
	dokonanie obowiązków wynikających z art. 29a, 30 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami

2. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków;
	Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia wydanych warunków technicznych.
	Wnioskodawca dokonuje inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza i przekazuje ją Zakładowi.

3. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
4. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.



