Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
32-015 Kłaj 652 TEL/FAX. 12 284-23-03 bok@gpkklaj.pl NIP: 6832081489 REGON: 122877846 KRS: 0000468970

DEKLARACJA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
Ja/My niżej podpisany/ni, w związku z uzyskaną informacją o możliwej budowie
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysokanie (osiedle) przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju deklaruję/my, że po wybudowaniu wyżej
wymienionej
budynku/ów

sieci kanalizacji sanitarnej dokonam/my przyłączenia do tej sieci
o

nr...............................................położonego/nych

na

działce/kach

nr ……........................….... w miejscowości Łysokanie* (dokonam/my przyłączenia działki
nr .......................... w miejscowości Łysokanie)*.

Jednocześnie akceptuję/jemy zasady realizacji przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej
zawarte w załączniku do niniejszej deklaracji.

Dane składającego/ych deklarację:
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
Adres zameldowania: ...........................................................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania): ........................................................
..............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .............................................................................................................

Łysokanie, dnia …….......………
_________________________
_________________________
_________________________
(popisy właściciela/li prawnych
nieruchomości wymienionej w deklaracji)

*skreślić właściwe w zależności od tego czy działka jest zabudowana budynkiem lub nie jest zabudowana
UWAGA: załącznik do deklaracji należy wydrukować na odwrocie deklaracji oraz zaparafować

Załącznik do deklaracji o przyłączeniu
do sieci kanalizacji sanitarnej

ZASADY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ REALIZACJI PRZYŁĄCZEŃ
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWŚCI ŁYSOKANIE (OSIEDLE)
Zainteresowani Właściciele nieruchomości gruntowych (działek) zabudowanych i niezabudowanych
położonych w miejscowości Łysokanie (tzw. Osiedle Łyskanie) będą przyłączani do sieci kanalizacji
sanitarnej na następujących warunkach:
1. Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ustalenie etapów realizacji oraz kolejności ich
realizacji uzależnione będzie od ilości zainteresowanych i wskaźnika koncentracji (miejsca
o największej zwartej koncentracji zainteresowanych będą realizowane w pierwszej kolejności).
W celu potwierdzenia udziału należy wypełnić i dostarczyć załączoną deklarację w terminie do
30.06.2016r;
2. Koszty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego ponosi osoba zainteresowana przyłączeniem
do sieci kanalizacyjnej (właściciel prawny lub użytkownik); na koszt wykonania przyłącza składa się:
mapa do celów projektowych, projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi odrębnymi
przepisami uzgodnieniami, wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego;
3. Nieruchomości, których właściciele nie zdeklarują przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej nie
będą mieli zaprojektowanej i wykonanej studni kanalizacyjnej sieciowej umożliwiającej
przyłączenie nieruchomości (ewentualne zabudowanie takiej studni na istniejącej już sieci
znacznie podroży wykonanie przyłącza);
4. Za wykonanie przyłącza Właściciel nieruchomości będzie dokonywał płatności na podstawie
wystawionej i dostarczonej faktury VAT (przelew na wskazane konto lub wpłata w banku). Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Kłaj nie pobiera wpłat gotówkowych, nie upoważniało
i nie upoważnia żadnych podmiotów ani osób do pobierania takich opłat w jego imieniu.
Szacunkowy koszt wykonania przyłącza (obejmuje mapę do celów projektowych, wykonanie projektu
budowlanego przyłącza, wybudowanie przyłącza) wynosi ok. 3 000,00 zł. (trzy tysiące złotych)
od jednej nieruchomości gruntowej.
Płatność będzie realizowana w 2-ch etapach:
- pierwsza płatność po wykonaniu i przekazaniu projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego –
ok. 2000,00 zł.
- druga płatność po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości – ok. 1000,00 zł;
5. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po odebraniu i dopuszczeniu do
eksploatacji określonego odcinka sieci kanalizacyjnej;
6. Jeżeli na działce w chwili projektowania przyłącza kanalizacyjnego będzie znajdował się budynek
wyposażony w wewnętrzną instalację kanalizacyjną, wtedy projektant będzie uwzględniał od razu
przyłączenie instalacji do przyłącza kanalizacji sanitarnej (tak też będzie wykonywany), w przypadku
braku wewnętrznej instalacji lub braku budynku na działce przyłącz będzie zakończony studzienką
przyłączeniową;
7. Po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego Właściciel nieruchomości zawiera umowę
z GPK Sp. z o.o. Kłaj umowę na odprowadzanie ścieków;

Dokonywanie przyłączeń lub odprowadzanie ścieków do wybudowanej
sieci kanalizacyjnej bez spełnienia powyższych warunków jest
ZABRONIONE i będzie traktowane jako nielegalne!
POWYŻSZE ZASADY DOTYCZĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
REALIZOWANEJ PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. KŁAJ

