
Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci

kanalizacyjnej w Zwartówku i Przebendowie. 

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zwartówko

– Zwartowo – Przebendowo – Żelazno gm. Choczewo, Wójt Gminy zgodnie z obowiązującym

prawem  przypomina  o  obowiązku  przyłączenia  właścicieli  nieruchomości  we  wsiach

Zwartówko i Przebendowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.

poz.  1399 z  późn.  zm.).  Zwolnienie  z  tego  obowiązku  może  nastąpić  tylko  w przypadku  gdy

nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków,  spełniającą wymagania

określone w przepisach odrębnych. 

Każdy właściciel nieruchomości położonej we wsi Zwartówko i Przebendowo w celu przyłączenia

się  do  sieci  kanalizacyjnej  winien  jest  niezwłocznie złożyć  wniosek  do  Gminnego  Zakładu

Gospodarki  Komunalnej  w  Choczewie  o  wydanie  warunków  technicznych  przyłącza  wraz  z

oświadczeniem o stanie prawnym nieruchomości. Dokumenty te należy pobrać w Zakładzie lub na

stronie  internetowej  www.choczewo.zakladkomunalny.com.  Opłata  za  ustalenie  i  wydanie

warunków technicznych wynosi – 100 zł.

Na podstawie wydanych warunków technicznych właściciel nieruchomości może wykonać

przyłącze kanalizacyjne na zasadach przedstawionych poniżej:

1/  przyłącze  wykonuje  sam  (wcześniej  zgłaszając  rozpoczęcie  robót  do  Zakładu)  i  przed

zasypaniem  wykopu zgłasza do odbioru,  po czym przedstawiciel  Zakładu dokonuje odbioru –

koszty odbioru to 185 zł.

2/ sam wykonuje prace ziemne, a Zakład wykonuje przyłącze z własnych materiałów – koszt 100

zł/mb (w cenie zawarty jest odbiór).

3/ wszystkie prace wykonuje Zakład wraz z materiałami – koszt 150 zł/mb (w cenie zawarty jest 

odbiór).

Podane stawki przyjmuje się za każdy rozpoczęty metr przyłącza.

Wójt  Gminy  Choczewo  informuje,  że  uchylanie  się  właścicieli  nieruchomości  od  nałożonego

ustawą,  obowiązku  przyłączenia  nieruchomości  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej,  nie  znajduje

żadnego  prawnego  uzasadnienia.  W  takim  przypadku  Wójt  ma  możliwości  prawne:  wydania

decyzji  nakazującej  wykonanie  obowiązku  (art.  5  ust.  7  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i

porządku  w gminach) oraz  sankcji  grzywny (art.  10  ust.  2  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i

porządku w gminach).  Wykonanie decyzji  nakazującej  przyłączenie podlega egzekucji  w trybie

przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

z 2012 r.  poz.1015).

http://www.choczewo.zakladkomunalny.com/
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