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PROCEDURA likwidacji przyłącza 

 

 

Jeżeli spotkacie się Państwo z potrzebą likwidacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego tj. 

trwałego jego odcięcia (np. z powodu rozbiórki budynku lub przebudowy przyłącza) należy wystąpić 

do WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach z odpowiednim wnioskiem.   

O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić wyłącznie 

właściciel (właściciele) nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona posiadająca stosowne 

pełnomocnictwo.  

Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zlecacie Państwo wybranemu przez siebie 

wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Informujemy, że WPWiK Sp. z o.o. 

w Wadowicach również świadczy usługi z zakresu likwidacji przyłączy, w miarę swoich bieżących 

zdolności wykonawczych. 

Proces trwałej likwidacji przyłącza: 

1. Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego: 

 Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem 

termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu; 

 Zamykamy zasuwę domową oraz demontujemy wodomierz główny; 

 Demontujemy zasuwę domową, nawiertkę lub trójnik; 

 Otwieramy zasuwę liniową i sprawdzamy szczelność przewodu wodociągowego; 

 Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni. 

 

2. Trwała likwidacja przyłącza kanalizacyjnego: 

 Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem 

termin zajęcia terenu; 

 Trwale korkujemy lub zaślepiamy przyłącze w miejscu włączenia do przewodu 

kanalizacyjnego 

 Trwale zamurowujemy oczka w studni rewizyjnej lub na kanale w miejscu włączenia do 

przewodu kanalizacyjnego 

 Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni. 

 

Ścieszka postepowania: 

 Wniosek: w celu dokonania likwidacji przyłącza należy złożyć wniosek o trwałą likwidację 

przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego” – druk Nr BOK-23.   

 Oględziny: w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku pracownicy WPWiK Sp. z o.o. 

w Wadowicach kontaktują się z Państwem w celu określenia zakresu prac i dokonania 

oględzin miejsca ich wykonania. 

 Wycena wykonania zlecenia: WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach dokonuje w ciągu 7 dni 

roboczych od oględzin wyceny prac budowlanych związanych z likwidacją przyłącza. 
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Wycena wraz z wytycznymi technicznymi jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres 

korespondencyjny. 

W przypadku braku akceptacji przedstawionej przez WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach wyceny i 

wyborze innego wykonawcy należy: 

Zawiadomienie: w celu zawiadomienia WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach o terminie rozpoczęcia/ 

zakończenia likwidacji przyłącza należy złożyć w BOK oświadczenie o rozpoczęciu robót 

budowlanych (likwidacja przyłącza) druk Nr BOK-23A.   

Potwierdzenie: w dniu rozpoczęcia robót związanych z likwidacją przyłącza należy potwierdzić 

telefonicznie pracownikowi wydziału sieci wod.-kan. tel. 33 82 356 26 w. 112 fakt ich rozpoczęcia 

oraz umówić termin / godziny odbioru tychże prac. 

Odbiór techniczny: pracownik wydziału sieci wod.-kan. Dokonuje oględzin przeprowadzonych prac. 

Na potwierdzenie prawidłowości wykonania likwidacji spisywany jest protokół zdawczo – odbiorczy.   

Opłata: faktura za odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres 

korespondencyjny. 

Jeżeli akceptują Państwo przedstawiona przez WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach wycenę, to kolejne 

kroki wyglądają następująco: 

Złożenie zlecenia: w celu likwidacji przyłącza przez WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach należy złożyć 

w BOK zlecenie trwałej likwidacji przyłącza druk Nr BOK-23B.   

Wykonanie zlecenia: WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach odcina przyłącze w uzgodnionym z 

Państwem terminie. Prosimy pamiętać, że wykonanie niniejszych prac jest uzależnione od aktualnych 

warunków pogodowych. 

Opłata: faktura za likwidację przyłącza jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres 

korespondencyjny. 

Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza rozwiązujemy umowę na dostawę wody lub 

odprowadzanie ścieków, a następnie wystawiamy i przesyłamy fakturę z rozliczeniem 

końcowym.   

  

 


