
Zarządzenie Nr 17/21 

Wójta Gminy Pszczółki 

z dnia 17 marca 2021  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez 
spółkę ECO PROBE Sp. z o.o. z siedziba w Pszczółkach – w zakresie usługi przyłączenia do 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy  
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy  
o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdzam Regulamin dotyczący zasady korzystania z usług publicznych – wodociągowo-
kanalizacyjnych świadczonych przez spółkę Eco Probe Sp. z o.o. Regulamin funkcjonuje pod 
nazwą „Regulamin świadczenia usług przez Spółkę Eco Probe Sp. z o.o. z/s w Pszczółkach 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.  

§ 2 

1. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Spółki Eco Probe Sp. z o.o.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia nr 17/21 
Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2021r. 

 
 

Regulamin  
świadczenia usług przez Spółkę Eco Probe Sp. z o.o. z/s w Pszczółkach 

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dotyczący usług 
przyłączeniowych 

 
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad świadczenia usług przyłączeniowych przez Eco Probe 

Sp. z o.o. z/s w Pszczółkach. W regulaminie określono procedurę przeprowadzania 
przyłączeń instalacji wewnętrznej do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

2. Eco Probe Sp. z o.o. jest gminnym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym 
świadczącym usługi przyłączeniowe.  

3. Procedura przyłączeniowa dotyczy Podmiotów/Osób ubiegających się o przyłączenie do 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

4. Rozpoczęcie procedury przyłączeniowej rozpoczyna złożenie wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wniosek jest 
udostępniony na stronie internetowej spółki. Wzór wniosku stanowi załącznik do 
niniejszego Regulaminu.  

5. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci Eco Probe Sp. z 
o.o. jest obowiązana wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich 
wydania, w terminie: 
a) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w 

przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w 

zabudowie zagrodowej; 

b) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w 

pozostałych przypadkach. 

6. Podmiot/Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej  jest zobowiązana sporządzić (wedle wybranego wariantu) projekt przyłączy lub 
planu sytuacyjnego: 

a) wariant nr 1 - Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333 ze zm.), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez Eco 
Probe Sp. z o.o., zgodnie z art. 19a ust 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

b) wariant nr 2 - Opracowanie projektu przyłączy, działającego na zlecenie Inwestora 
wraz z zagospodarowaniem działki lub terenu oraz opisem technicznym, wykonany przez 
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli przyłącze 
wykonywane jest w trybie art. 29 pkt 1 ppkt 23 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).  



7. Uzgodnienie projektu  przyłączy, w przypadku wyboru wariantu nr 2, następuje ze strony 
Eco Probe Sp. z o.o. w terminie 30  dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

8. Podmiot/Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej  jest zobowiązana zgłosić zamiar realizacji przyłączenia do sieci, w przypadku: 

a) wariantu nr 1 - na 14 dni przed planowanym terminem realizacji, do wniosku należy 
załączyć plan sytuacyjny przyłącza sporządzony na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub 
jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, w celu zweryfikowania 
jego zgodności ze złożonym do warunków planem zabudowy/szkicem sytuacyjnym, 
uzgodnienie projektowanych przyłączy na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez 
starostę, oświadczenie Inwestora o  prawie dysponowania terenem na cele budowy 
przyłącza. 

b) wariantu nr 2 -  na 7 dni przed planowanym terminem realizacji,  w zgłoszenie należy 
wskazać numer uzgodnienia projektu przyłącza z Eco Probe Sp z o.o., numer warunków 
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Wniosek jest 
udostępniony na stronie internetowej spółki. Wzór wniosku stanowi załącznik do 
niniejszego Regulaminu.  

9. W przypadku wyboru wariantu nr 1 brak wniesienia przez Eco Probe Sp. z o.o uwag do 
złożonego zgłoszenia zamiaru realizacji przyłączenia, w ciągu 14 dni od daty jego wpływu 
do Spółki, upoważnia Podmiot/Osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystąpienia do wykonywania robót 
przyłączeniowych zgodnie ze zgłoszeniem. 

10. Po zakończeniu robót następuje odbiór przyłącza w otwartym wykopie przez Eco Probe 
Sp.  z o.o. Prace związane z budową przyłączy wykonuje firma specjalizująca się w 
budowie przyłączy, posiadająca umiejętności, narzędzia niezbędne do wykonania tego 
typu prac. 

11. Podmiot/Osoba ubiegającą się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej zobowiązana jest do zlecenia wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej wykonanych przyłączy, przez uprawnionego geodetę. Podmiot/Osoba 
ubiegającą się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zobowiązana 
jest do dostarczenia wykonanej inwentaryzacji do Eco Probe Sp. z o.o. w terminie 30 dni 
od daty odbioru przyłącza. 

12. Po odbiorze przyłącza przez Eco Probe Sp. z o.o. oraz dostarczeniu przez Podmiot/Osoba 
ubiegającą się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej następuje zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór 
ścieków z Eco Probe Sp. z o.o. 

13. Po zawarciu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków następuje montaż i plombowanie 
wodomierza przez Eco Probe Sp. z o.o. 

 
 
 

Pszczółki, dnia 17 marca 2021 r. 

 
 


