
ZEZWOLENIE NA PRZY CZENIEŁĄ
NIERUCHOMO CI DO GMINNEJ SIECIŚ

WODOCI GOWEJĄ
ZGK 02

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy
Inspektor – Kamila Firydus
Parter, pokój nr 10
tel. 012-387-10-35

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Parter, pokój nr 10
Godziny pracy:

poniedziałek:        8.00 – 16.00
wtorek – piątek:    7.00 – 15.00

Podstawa prawna: Na podstawie:
➢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z późn. zm.)
➢ Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
➢  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  „O  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” (Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
➢  uchwały  Nr  XXXIV/223/09  Rady  Gminy  Kocmyrzów  –  Luborzyca  z  dnia
29  grudnia  2009  r.  w  sprawie:  uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2010 r. Nr 19, poz. 92)

Wymagane 
dokumenty:

➢ Wniosek o uzgodnienie projektu sieci wodociągowej / przyłącza wodociągowego
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr działki, miejscowość, w której leży działka),
➢ Kserokopia  warunków zapewnienia  dostawy wody lub warunków technicznych
przyłącza – wydanego przez Zakład,
➢ Dokumentacja projektowa (min. 2 egz.)
➢ Kserokopia odpisu protokołu z narady koordynacyjnej wydanej przez Starostwo
Powiatowe w Krakowie, Wydział Geodezji, Kartografii I Katastru, ul. Przy Moście 1 o
uzgodnieniu dokumentacji projektowej,

 Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody na wejście w teren od właścicieli➢
działek przez które ma przebiegać planowany wodociąg.

Opłaty: Na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z poźn. zm) nie podlega opłacie skarbowej.

Termin 
załatwienia 
sprawy:

do 14 dni 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Uwagi: Brak

Załączniki: Zał. Nr 1 – wniosek
Zał. Nr 2 – oświadczenie o posiadaniu zgody


