KARTA USŁUGI
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(nazwa wydziału/samodzielnego stanowiska)

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
www.sokolowpodl.pl
tel . 25 781 75 01/fax. 25 781 75 10
Nazwa karty usługi (sprawy)
Usługa komunalna w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
2. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
3. Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
II. Opłaty:
Opłata kwartalna za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność
Miasta Sokołów Podlaski.
III. Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Regulaminem odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w Sokołowie Podlaskim.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
1. Wnioskodawca składa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej.
2. Burmistrz Miasta wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub odmawia
przyłączenia.
3. W przypadku zgody Burmistrza Miasta, Wnioskodawca, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi wykonuje przyłącze kanalizacyjne.
4. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.
5. Wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych.
6. Zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny:
Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
mgr inż. Paweł Kur
Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
mgr inż. Marta Leśniczuk
VI. Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
VII. Działamy na podstawie prawa:
1. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm./.
2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm./.

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
tekst jednolity/.
4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z
2019 r., poz. 1311 tekst jednolity/.
VIII. Miejsce składania wniosku/dokumentów:
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami mogą być wniesione pocztą, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, a także przez elektroniczną Skrzynkę podawczą e-PUAP.
Wniosek w formie elektronicznej powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
wnioskodawcy.
IX. Osoba do kontaktu:
Paweł Kur 25 781 75 54, e-mail: p.kur@sokolowpodl.pl
Marta Leśniczuk 25 781 75 54, e-mail: m.lesniczuk@sokolowpodl.pl
X. Uwagi:
Brak

Opracował/a:
Paweł Kur

Zaopiniował/a:
Jarosław Tokarski

Nr karty:
Ważne od:
GKŚ.0143.33.2020
13.02.2020 r.
Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Krzysztof Dąbrowski

