
UPROSZCZONA PROCEDURA PODŁĄCZENIA
 POSESJI DO KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NADARZYN

       Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. uprzejmie informuje.

Aby otrzymać warunki techniczne przyłączenia należy złożyć wniosek ( do pobrania ze strony
internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. www.pkn.net.pl) wraz z
załącznikami, które znajdują się w ww. wniosku

Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia, i na ich podstawie należy wykonać projekt
w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. które mieści się przy
ul. Graniczna 4 w Nadarzynie.

Następnie  szukamy  wykonawcę  z  uprawnieniami,  który  wykona  przyłącze  kanalizacji
sanitarnej.

Należy  zgłosić  w  Przedsiębiorstwie  Komunalnym  Nadarzyn  Sp.  z  o.o.  termin  rozpoczęcia
i zakończenia robót (powiadomienie do pobrania ze strony internetowej www.pkn.net.pl)
w związku z przyłączeniem posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

W trakcie wykonywania przyłącza, gdy rury są ułożone w wykopie, lecz niezasypane należy
poinformować telefonicznie uzgadniając termin i godzinę tel. 516 378 261 służby obsługi
kanalizacji sanitarnej w godzinach 8:00 - 20:00) w celu odbioru wykonanych prac, które
powinny być zgodne z wydanymi warunkami technicznymi oraz projektem. Po stwierdzeniu
prawidłowości wykonania przyłącza będzie można zasypać wykop. 

Wszelki  koszty związane z  projektowaniem i  wykonaniem przyłącza ponosi  zainteresowany
podłączeniem.

Po  wykonaniu  powyższych  czynności  należy  pobrać  ze  strony  internetowej  PKN  protokół
odbioru przyłącza, wypełnić wpisując: 

        - nr licznika wodomierza, 
        - stan wodomierza na dzień podłączenia do kanalizacji,
        - właściciel posesji, która nie jest podłączona do wodociągu gminnego i nieposiadająca
          wodomierza instaluje (przed podłączeniem do kanalizacji) na własny koszt 
          wodomierz na swoim ujęciu, oraz zgłasza go do zaplombowania.

Protokół  zatwierdza  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  iż  przyłącze
kanalizacji sanitarnej wykonane jest zgodnie ze sztuką budowlaną.

Po  wykonaniu  tych  czynności  osoba  posiadająca  tytuł  prawny  do  lokalu  udaje  się  do
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Nadarzyn  Sp.  z  o.o.  ul.  Graniczna  4  celem  podpisania
umowy na zrzut nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej.

Do  podpisania  umowy  konieczny  jest  protokół  odbioru  robót  podpisany  przez  Inwestora,
Wykonawcę oraz przedstawiciela PKN
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