
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/152/09 Rady Gminy 
Murów z dnia 30 kwietnia 2009 r.  w sprawie  wyrażenia 
opinii  w  przedmiocie  zasad  i  trybu  odpłatnego 
przejmowania  przez  Gminę  Murów  urządzeń 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wybudowanych  
i finansowanych z własnych środków przez inne osoby

Wykaz czynności  do  wykonania przez potencjalnego  inwestora w ramach realizacji  sieci 
wodociągowo -sanitarnej

1.  Uzyskanie  w  Międzygminnym  Zakładzie  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Czarnowąsach  ul. 
Kośnego  3  zapewnienia  dostawy  wody  oraz  warunki  techniczne  przyłączenia  do  sieci 
wodociągowej.
2.   Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków i zabudowy terenu- w Urzędzie Gminy Murów.
3.   Zlecenie projektantowi wykonania projektu budowlano-wykonawczego.
4.   Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego w Międzygminnym Zakładzie Wodociągów i 

Kanalizacji w Czarnowąsach.
5.   Wydanie przez tę jednostkę zezwolenia na wpięcie się do istniejącej sieci wodociągowej i 

sanitarnej
6.   Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę - w 

Starostwie Powiatowym w Opolu.
7.   Zlecenie wykonawcy wybudowania sieci wodociągowej i sanitarnej ( roboty muszą być 

nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru ).
8.   Po uprawomocnieniu się decyzji o której mowa w punkcie 6, wystąpienie do Starostwa 

Powiatowego w Opolu o rejestrację dziennika budowy.
Do  wniosku  o  rejestrację  dołączyć  kopie  uprawnień  budowlanych  kierownika  budowy  i 
inspektora  nadzoru  oraz  kopie  zaświadczeń  o  ich  przynależności  do  izby  samorządu 
zawodowego.
Przed  przystąpieniem  do  robót,  poinformowanie  o  zamierzonym  terminie  ich  rozpoczęcia 
wszystkie instytucje wymienione w pozwoleniu na budowę ( w tym Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego)

9.    Zgłoszenie po wybudowaniu,  sieci  do odbioru (  zgłoszenie do Międzygminnego Zakładu 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Czarnowąsach),  po  uprzednim  jej  zinwentaryzowaniu 
geodezyjnym.  Do  odbioru  przygotować  następujące  dokumenty:  dokumentację  techniczną 
powykonawczą,  inwentaryzację  geodezyjną,  oświadczenie  kierownika  budowy,  dziennik 
budowy, protokół próby szczelności, wynik laboratoryjnego badania wody ( bakteriologii ), 
protokoły zajęcia i odbioru pasa drogowego, deklaracje lub certyfikaty zgodności na rury i 
armaturę.
Po dokonaniu odbioru, zawarcie z Międzygminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w 
Czarnowąsach umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków.

10. Po odbiorze, wystąpienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu ze 
zgłoszeniem o zakończeniu budowy sieci ( nazwa sieci jak w pozwoleniu na budowę ). Do 
zgłoszenia należy dołączyć:
- oryginał dziennika budowy
- oryginał oświadczenia kierownika budowy
- inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą
- protokoły z przeprowadzonych prób i badań (m.in. z próby szczelności sieci, wynik 
badania wody przez SANEPID).
Zawiadomienie o terminie zakończenia prac inne instytucje wymienione w pozwoleniu na 
budowę.

11. W przypadku, gdy w pozwoleniu na budowę nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na 



użytkowanie sieci, należy zwrócić się do:

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
- Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy sieci i zamiarze podjęcia użytkowania.

12. Celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, należy wystąpić do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Opolu z wnioskiem o jego udzielenie. Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty wymienione w punkcie l O
- stanowiska KP PSP, PIP, PSS-E i WIOŚ ( postanowienia, decyzje itp.)
- oświadczenie Inwestora o zawiadomieniu wyżej wymienionych jednostek o zakończeniu 
budowy i zamiarze podjęcia użytkowania oraz o braku sprzeciwu lub uwag z ich strony.


