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Będzin; dn. 04.04.2007r. 

 

  

PPRROOCCEEDDUURRAA  ZZAAŁŁAATTWWIIAANNIIAA  PPOODDŁŁĄĄCCZZEENNIIAA  

DDOO  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNEEJJ  ((SSAANNIITTAARRNNEEJJ))  RREEAALLIIZZOOWWAANNEEJJ  WW  RRAAMMAACCHH  

PPRROOJJEEKKTTUU  FFUUNNDDUUSSZZUU  SSPPÓÓJJNNOOŚŚCCII  NNRR  22000044//1166//PPLL//CC//PPEE//000011  

ppnn..  ““GGoossppooddaarrkkaa  wwooddnnoo--śścciieekkoowwaa  ww  BBęęddzziinniiee””  
 

 
 
1. Należy złożyć wniosek do MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie (wg) wzoru o aktualizację mapy zasadniczej i wydanie 

warunków technicznych na podłączenie obiektu do miejskiej sieci kan.  przed wykonaniem podłączenia do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

2. Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej do celów opiniodawczych wraz z uzbrojeniem 
(w skali 1:1000) do nabycia w Starostwie Powiatowym w Będzinie – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej – z wkreśloną lokalizacją działki, obiektu, zakresem inwestycji (budowa, rozbudowa, 
modernizacja obiektu itp.). 

3. Realizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodna z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia wydanymi 
przez MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie. Na podstawie powyższych warunków technicznych należy opracować projekt 
wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego na bazie „mapy do celów opiniodawczych wraz z uzbrojeniem w skali 
1:1000”. Projekt wykonawczy wykona MPWiK Sp. z o.o. w Będzin nieodpłatnie po uzyskaniu pisemnego 
zlecenia od Inwestora. Dokumentacja będzie podlegała dalszej procedurze postępowania zgodnie z art. 29, 29A 
i 30 Prawa Budowlanego – Dz. U. Nr 156 z roku 2006, poz. 1118, z późniejszymi zmianami. Zgłoszenie 
planowanych robót w Starostwie Powiatowym w Będzinie Wydział Architektury i Środowiska stanowić będzie 
podstawą rozpoczęcia robót przez uprawnionego wykonawcę.   

Wykonanie robót winno być realizowane przez Wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia 
w przedmiotowym zakresie działania  pod nadzorem przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. w Będzin – na koszt 
Ubiegającego się o podłączenie. 

4. Po wykonaniu robót należy: 

a) wypełnić kartę informacyjną wraz z rysunkiem powykonawczym przyłącza kanalizacyjnego wykonanego 
przez uprawnionego Wykonawcę robót; 

b) wykonać kompletną inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wybudowanego przyłącza przez 
uprawnionego geodetę. 

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawierać: 

• mapę zasadniczą w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe 
w Będzinie Wydział Geodezji o przyjęciu inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego; 

• szkic polowy (z podanymi domiarami od punktów charakterystycznych, rodzajem użytego materiału, 
średnicami, spadkami); 

• karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak również istniejących, do których wykonane są 
włączenia; 

• dyskietkę ze współrzędnymi zawierającą wyłącznie dane numeryczne zapisane w kolejności bez 
nagłówków: 
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1 liczba porządkowa 
2 współrzędna y 
3 współrzędna x 
4 współrzędna z 
5 symbol     

c) zgłosić do MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie – Dział Sieci gotowość do dokonania odbioru technicznego; 

d) zawrzeć umowę z Działem Handlowym MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie na zrzut ścieków. 

 

UWAGA: 

Informuje się, że obowiązujący Regulamin UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BĘDZINA, 
stanowiący załącznik do uchwały Nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dn. 27.02.2006r. – nakłada na 
właściciela/ zarządcę nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej 
w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji ( Rozdz. II, § 3, pkt 1 ). Niewykonanie obowiązków 
określonych w przedmiotowym Regulaminie skutkuje nałożeniem kar grzywny  ( Rozdz. X, § 25, pkt 2 ). 

NINIEJSZA UPROSZCZONA PROCEDURA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE  W  REGULAMINOWYM TERMINIE NA POŁĄCZENIE 
DO NOWOWYBUDOWANEJ KANALIZACJI . PO TYM OKRESIE WYMAGANA JEST PEŁNA PROCEDURA NA WYKONANIE 
PRZYŁĄCZY – ODPŁATNA DOKUMENTACJA OPRACOWANA NA PODSTAWIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH. 

MPWiK Sp. z o. o. Będzin będzie przekazywać na bieżąco do Urzędu Miejskiego w Będzinie informacje związane 
z zawartymi umowami na odprowadzanie ścieków. 
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