Procedura przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach: Miękinia, Mrozów, Brzezina, Wilkszyn, Lutynia, Wróblowice.
Krok 1
Należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej. Do
wniosku należy załączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej
danego terenu w skali 1:500 z wyrysowaną koncepcją trasy odcinka przyłącza
kanalizacyjnego od przyłączanego budynku do miejsca wpięcia oraz oświadczenie o
prawie do dysponowania nieruchomością (mapę otrzymać można również w
siedzibie ZUK Sp. z o.o.). Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć w
sekretariacie ZUK Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18 lub przesłać na powyższy
adres.
Krok 2
W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora,
należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki, na której będą prowadzone roboty
oraz na umieszczenie przyłącza w danej nieruchomości.
Krok 3
Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do ZUK Sp. z o.o. w Miękini. Wykonany
rurociąg przed zasypaniem należy zgłosić do Dział Wodociągowo-Kanalizacyjnego
ZUK Sp. z o.o. w Miękini, celem dokonania odbioru wykonanych robót. Przyłączenie
do sieci kanalizacyjnej może być wykonane wyłącznie przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini
lub upoważnionego przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini - wykonawcę. W trakcie odbioru
spisywany jest stan wodomierza głównego i podliczników, celem zapewnienia
poprawności rozliczeń za odprowadzone ścieki. Zostaje sporządzone zaświadczenie
o złączeniu przyłącza z siecią kanalizacyjną, które stanowi podstawę do zawarcia
umowy na odbiór ścieków oraz naliczenia opłaty przyłączeniowej – zgodnie z
aktualnie obowiązującą taryfą ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy Miękinia.
Krok 4
W terminie siedmiu dni od dnia odbioru przyłącza potwierdzonego
zaświadczeniem o złączeniu z siecią kanalizacji sanitarnej, należy zawrzeć umowę
na odbiór ścieków w siedzibie ZUK Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18.
W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkiwana jest przez dwie lub więcej rodzin,
umowy na odbiór ścieków sanitarnych zostaną zawarte z każdym gospodarstwem
domowym osobno i rozliczane będą w oparciu o wskazanie wodomierza
rozliczającego dany lokal mieszkalny.
Krok 5
Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
i następnie przekazać ją do ZUK Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18.

przyłącza

Powyższa procedura jest procedurą uproszczoną i dotyczy wyłącznie
nieruchomości ujętych w projektach budowlanych na podstawie ,których
realizowane są inwestycje w ramach przedsięwzięcia „ Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy
Miękinia”.

