
 
 

   
 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.   
NIP:  6981836013, REGON: 302300903, BDO 000097869 
KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 10 600 000,00 zł. 
Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001 
www. wodociagi-koscian.pl , mail:  biuro@wodociagi-koscian.pl  
Laboratorium  - Kościan ul. Kanałowa 1 mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93 
 

Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. 

Ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan  Tel. 65 512 13 88 

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ W SPÓŁCE WODOCIĄGI 

KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE PRZY UL. CZEMPIŃSKIEJ 2 

 

DEFINICJE: 

1) Spółka- Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie przy       

ul. Czempińskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000448261, posiadającą NIP 6981836013 oraz REGON 302300903, BDO 000097869 o kapitale 

zakładowym 10 040 000,00 zł, reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu pana Dawida Borkowskiego,  

2) Inwestor- podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną 

lecz posiadająca zdolność prawną) ubiegający się o włączenie przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należącej do spółki,  

3) Wykonawca robót- podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną lecz posiadająca zdolność prawną) profesjonalnie wykonujący na zlecenie Inwestora roboty 

polegające na włączeniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej należącej do spółki, który w zakresie swej działalności zawodowej trudni się 

wykonywaniem takich czynności i posiada niezbędne kwalifikacje (kompetencje).  

 

 

 

 

Inwestor składa do spółki pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie warunków technicznych 

zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500.  

 

 

 

 

Pracownik Spółki opracowuje warunki techniczne na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku. W szczególnych przypadkach termin, o 

którym mowa powyżej może zostać przedłużony do 45 dni, o czym spółka powiadomi Inwestora.  

 

 

 

Po zapoznaniu się z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci wod.-kan.  Inwestor wybiera projektanta z 

odpowiednimi uprawnieniami, który wykona projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Projektant 

składa do Starostwa Powiatowego wniosek na Naradę Koordynacyjną koncepcję usytuowania planowanego 

przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w celu wyeliminowania możliwych kolizji między sytuowanymi 

na tym samym terenie sieciami.  

 

ETAP 1 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  

ETAP 2 

OPRACOWANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH   

ETAP 3 

UZYSKANIE WARNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECKI WOD.-KAN.  
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Inwestor składa w siedzibie spółki w  Dziale Biura Obsługi Klienta 3 (trzy) egzemplarze projektu przyłącza 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem dokonania uzgodnienia. Projekty powinien zawierać:  

• warunki techniczne wydane wcześniej przez spółkę, 

• oryginalny protokół z posiedzenia Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie wraz 

z mapą zasadniczą do wglądu, a także dołączonymi kserokopiami tych dokumentów do każdego 

egzemplarza projektu,  

• kserokopią uprawnień projektowania wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do Izby. 

Pracownik Spółki uzgadnia projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, bądź wydaje opinię do 

projektu technicznego na budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w terminie 21 dni od daty 

wpłynięcia projektu przyłącza. W szczególnych przypadkach termin, o którym mowa powyżej może zostać 

przedłużony do 45 dni, o czym spółka powiadomi Inwestora. 

Po odbiór projektu Inwestor zgłasza się do siedziby spółki do Działu Biura Obsługi Klienta wraz z pisemną 

informacją o gotowości do rozpoczęcia prac. Wówczas powinien przedłożyć spółce: 

• jeden oryginalny egzemplarz projektu uzgodnionego ze spółką, 

• aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,  

• w przypadku spółki prawa handlowego, która jest Inwestorem: odpis lub wydruk spełniający wymogi 

odpisu KRS, oświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, jak również pełnomocnictwa do 

zastępowania spółki w przypadku jego udzielenia,  

• w przypadku spółki cywilnej: oświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, umowa spółki cywilnej, 

aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG (spółki i wspólników spółki) 

Jeżeli w terminie 12 dni od daty wpływu wniosku, ze strony spółki nie będzie zgłoszonych uwag, Wykonawca 

robót (na podstawie zlecenia od Inwestora) może przystąpić do realizacji budowy przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego.  

 

 

 

Inwestor zleca Wykonawcy robót budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Wykonawca robót 

zgłasza do spółki odbiór częściowy w stanie odkrytym oraz odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego po zakończeniu prac. Pracownik spółki przekazuje Wykonawcy niezbędne materiały potrzebne 

do włączenia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (tzw. 

Wcinka do sieci). Koszt opaski, nawiertki i robocizny ponosi Spółka Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 

 

 

 

Pracownik Wodociągów Kościańskich przeprowadza wizję lokalną wybudowanego przyłącza wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego.  Po przeprowadzonych czynnościach wyznaczona osoba z ramienia spółki dokonuje 

ETAP 4 

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA I JEGO UZGODNIENIE 

ETAP 5 

BUDOWA PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.  

ETAP 6 

ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.  
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odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wydaje Inwestorowi 1 (jeden) 

egzemplarz podpisanego protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego. 

 

 

 

Montażu wodomierza głównego dokonują pracownicy Wodociągów Kościańskich, w terminie wcześniej 

ustalonym z Inwestorem.  

 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z oświadczeniem 

dotyczącym tytułu prawnego do nieruchomości w należy złożyć siedzibie spółki w terminie 7 dni od daty 

podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy zostanie rozpoczęte dostarczanie wody do nieruchomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administratorem danych jest spółka Wodociągi Kościańskie sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w 

celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Biurze Obsługi 

Klienta/sekretariacie spółki oraz nawww.wodociagi-koscian.pl. 

ETAP 7 

MONTAŻ WODOMIERZA GŁÓWNEGO  

ETAP 8 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  
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