
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej kanalizacji 
deszczowej 

Kto może wystąpić z wnioskiem: 
- podmiot, który zamierza odprowadzać wody opadowe z terenu inwestycji lub istniejącego obiektu 
budowlanego oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości przyłączanej do sieci. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji 
deszczowej (wzór dostępny na stronie bip.karpacz.eu lub www.karpacz.pl); 
- 2 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej nieruchomości w skali 1:500 lub projekt zagospodarowania 
terenu; 
- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 
lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa; 
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo. 

OPŁATY SKARBOWE: 
- wydanie warunków technicznych nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione z opłat), 
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Karpacz: 49 1090 1926 0000 
0005 1416 2884 Bank Zachodni WBK S.A. o/Karpacz. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
- kancelaria Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, 
- za pośrednictwem operatora pocztowego; 
- środkami komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji 
publicznej. 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
W terminie do 30 dni. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak trybu odwoławczego. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 

- § 28 ust.1, § 126 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422), 
- art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) 
- załącznik część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 ze zm.) 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Ważność warunków wygasa w terminie dwóch lat od daty ich wydania. 
Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.  

Na podstawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji, należy 
wykonać dokumentację techniczną projektowanego odwodnienia. Projekt wymaga uzgodnienia z Urzędem 
Miejskim w Karpaczu i winien być sporządzony przez osobę uprawnioną tj. posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej-sieci kanalizacyjne.  


