
                 PROCEDURA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI    
                                   WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ. 

1. Pobrać wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej: 

 Osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. 
            ul. Żeromskiego 21. 

 Ze strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. z 
zakładki do pobrania pkt. 1. 

2. Zapoznać się z wnioskiem i wypełnić go czytelnie . 

3.  Uzyskać zgodę na włączenie się do gminnej sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej 
Wniosek do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin 

4. Pobrać mapę zasadniczą w skali 1:500 w Starostwie Powiatowym w Płońsku . 

5. Na mapie zasadniczej pobranej ze Starostwa Powiatowego sporządzić plan zabudowy lub    
    szkic sytuacyjny przyłącza. 

6. Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć do PUK w Sochocinie  wraz z załącznikami: 

 

7. Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia jest jego prawidłowe wypełnienie oraz komplet   
    załączników. 

8. Wniosek należy składać: 

 Osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. 
 ul. Żeromskiego 21. 

 Na adres e-mail gzksochocin@onet.pl 

 Pocztą tradycyjną na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. 
      ul. Żeromskiego 21. 09-110 Sochocin 

9. Po złożeniu wniosku, PUK w Sochocinie wydaje potwierdzenie wpływu wniosku. 

10. Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej   
    liczony jest od daty złożenia wniosku i wynosi: 

 21 dni - budynek mieszkalny i zabudowa zagrodowa. 

 45 dni - zabudowa inna (określona przez inwestora) 

11. Odbiór  warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej można dokonać: 

 Osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie sp. z o.o. 
 ul. Żeromskiego 21. 

 Przez e-mail na adres zwrotny.  

 Pocztą tradycyjną na adres zwrotny.  

12. Dalsze czynności związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej podane    
      są w wydanych warunkach przyłączenia. 
 
13. Informacje odnośnie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej można   
      uzyskać pod nr tel. 23 661-81-20,  664-449-331. 

 zgoda na włączenie się do gminnej sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej uzyskana z  
Urzędu Miasta i Gminy Sochocin 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, sporządzony  na mapie zasadniczej w skali 1:500   
      pobranej w Starostwie Powiatowym w Płońsku, określający usytuowanie przyłącza w     
      stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

 kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością dla której   
      planowane są przyłączenia do sieci. 
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