Poradnik – co, gdzie i jak załatwić w SNG.
Chcę przyłączyć się do istniejącej miejskiej
studzienki kanalizacyjnej na mojej działce,
co robić?
1. Zgłoś taką chęć mailowo, poproś o przydzielenie
Inspektora i umów się na termin odbioru.
2. Wykonaj włączenie do studzienki i zostaw
odkryte miejsce włączenia instalacji zewnętrznej
do studzienki do czasu odbioru (włączenie
budynku do studzienki).
3. Udostępnij wodomierz celem spisania jego
stanu.
4. Spisany protokół odbioru Inspektor dostarczy do
Biura Obsługi Klienta.
5. Skontaktujemy się z Tobą w celu podpisania
nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków.

Chcę przyłączyć się do istniejącej miejskiej
studzienki wodomierzowej na mojej działce,
co robić?
1. Zgłoś taką chęć mailowo i wystąp o warunki
techniczne (przeczytaj więcej).
2. Złóż wniosek o zawarcie umowy (pobierz
Wniosek) i podpisz umowę o zaopatrzenie w
wodę i/lub odprowadzanie ścieków***.
3. Poproś o przydzielenie Inspektora.
4. Umów się z Inspektorem na odbiór gniazda
(podejścia pod wodomierz)/studzienki
wodomierzowej.
5. Skontaktujemy się z Tobą w sprawie montażu
wodomierza.

Chcę zamontować wodomierz na istniejącym
przyłączu (uczynnienie przyłącza), co robić?
1. Zgłoś taką chęć mailowo i wystąp o warunki
techniczne (przeczytaj więcej).
2. Złóż wniosek o zawarcie umowy (pobierz
Wniosek)***.
3. Wykonaj płukanie/chlorowanie przyłącza.
4. Zleć wykonanie badania wody*.
5. Podpisz umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków***.
6. Skontaktujemy się z Tobą w sprawie montażu
wodomierza.

Jak ma wyglądać gniazdo/studnia
wodomierzowa?
1. Gniazdo
zobacz schemat.
2. Gniazdo w studni
zobacz schemat 1,
zobacz schemat 2.

Chcę podpisać umowę, co robić?
1. Zgłoś taką chęć mailowo.
2. Podaj niezbędne dane kontaktowe (telefon,
adres) i opisz dokładnie swoją sprawę.
3. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Chcę przełożyć wodomierz w inne miejsce,
co robić?
1. Zgłoś taką chęć mailowo i wystąp o warunki
techniczne (przeczytaj więcej).
2. Zgłoś wykonanie gniazda (podejścia pod
wodomierz), jeżeli była budowana studnia
poproś o przydzielenie Inspektora.

Chcę zbudować przyłącze wodociągowe
i zamontować wodomierz na cele budowy,
co robić?
1. Wystąp o warunki techniczne (przeczytaj
więcej).
2. Przygotuj projekt (zleć projektantowi) z
zaznaczoną lokalizacją projektowanego/
istniejącego obiektu i złóż ją do uzgodnienia w
naszym dziale uzgodnień (pobierz Zlecenie).
3. Po uzgodnieniu projektu przyłącza skontaktujemy
się z Tobą.
4. Zgłoś Ty lub Twój Wykonawca rozpoczęcie robót
(pobierz Zgłoszenie).
5. Podpisz umowę o przyłączenie do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – umów się
telefonicznie na podpisanie***.
6. Poproś mailowo o przydzielenie Inspektora (musi
on obejrzeć przyłącze w wykopie otwartym).
7. Zleć wykonanie badania wody* oraz szkic
geodezyjny i przekaż Inspektorowi.

Chcę zbudować nowe przyłącze
wodociągowe lub kanalizacyjne, co robić?
1. Wystąp o warunki techniczne (przeczytaj
więcej).

2. Przygotuj projekt przyłączy i złóż go do
uzgodnienia w naszym dziale uzgodnień pobierz
Zlecenie).
3. Zgłoś mailowo Ty lub Twój Wykonawca
rozpoczęcie prac i skontaktuj się z Inspektorem
(pobierz Zgłoszenie).
4. Podpisz umowę o przyłączenie do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*** – umów
się telefonicznie. Pozwoli Ci ona zamontować
wodomierz przed odbiorem końcowym.
5. Wezwij Inspektora na odbiór prac w wykopie
otwartym i odbiór gniazda (podejścia)
wodomierzowego. Dostarcz Inspektorowi szkic
geodezyjny przyłącza.
6. Zleć wykonanie badania wody – próbka
bakteriologiczna* i wyniki przekaż Inspektorowi.
7. Umów się na odbiór (patrz temat: Potrzebuję
odbioru końcowego...).

Potrzebuje odbioru końcowego, co robić?
1. Gdy skończysz prace budowlane, teren będzie
docelowo ukształtowany, zamontuj tabliczkę**
do zasuwy, zaproś inspektora na odbiór końcowy.
2. Zleć geodecie wykonanie mapy powykonawczej
z przyłączami i budynkiem. Musi być to mapa
potwierdzona przez ośrodek geodezyjny lub
geodeta musi przedstawić potwierdzenie
złożenia tej mapy w ośrodku.
3. Po odbiorze końcowym podpiszesz umowę
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków (bezterminową).

Co zrobić, aby w rozliczeniach uwzględnić
wodę zużytą bezpowrotnie (podlewanie
ogrodu)?
1. Wystąp o warunki techniczne (przeczytaj
więcej).
2. Zamontuj wodomierz (szczegóły w warunkach).
3. Prześlij zlecenie mailowo na plombowanie
wodomierza (pobierz Zlecenie).

Przy mojej działce nie ma doprowadzonych
sieci wod-kan, co robić?

Co to jest mapa powykonawcza (mapa
geodezyjna pomiaru wykonawczego) – jak
ona wygląda?
Jest to mapa wykonana przez uprawnionego geodetę.
Przyłącza na mapie muszą być doprowadzone od
sieci do budynku (obrysu). Mapa musi być złożona w
ośrodku geodezyjnym.

UWAGI
* Wynik próbki bakteriologicznej musi zawierać
informacje, że została ona pobrana z gniazda
wodomierzowego. Wynik jest ważny 2 tygodnie
od pobrania. Wymagane badania: Liczba bakterii
grupy coli, liczba enterokoków kałowych, liczba
Escherichia coli oraz zapach (próbka wody jest
obowiązkowa zgodnie z regulaminem Miasta Gdańsk
art.27 oraz węwnętrznymi wytycznymi Saur Neptun
Gdańsk).
** Akceptujemy tabliczki z niebieskim tłem i białymi
napisami. Odejście na zasuwę domową należy
oznaczyć literką Z (nie D!).
*** Dokumenty potrzebne do podpisania umowy:
1. Gdy sprawa dotyczy samych przyłączy
 Warunki
 Uzgodnienia
2. Gdy sprawa dotyczy sieci
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy
do urzedu miasta
Protokół charakterystyki inwestycji (załącznik
do umowy przejęcia sieci z GIWK)
Uzgodnienia oraz warunki GIWK
Akt własności lub wypis z księgi wieczystej
lub tytuł prawny potwierdzający prawo do
dysponowania nieruchomością
Uwaga! Umowę podpisuje Inwestor lub osoba
upoważniona przez Inwestora na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa.
Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie,
szukaj tutaj.

W przypadku braku możliwości podłączenia do
sieci, w sprawie rozbudowy sieci należy zgłosić
się do GIWK Sp. z o.o. Zapraszamy Państwa do
odwiedzenia strony GIWK: Jak przyłączyć się do sieci
w GIWK? przeczytaj więcej.

KONTAKT: tel. +48 58 325 27 00 ∙ e-mail: info@sng.com.pl

