Urządzenia wodne towarzyszą nam od wieków. W najdawniejszej starożytności
zaopatrywano się w wodę, czerpiąc ją z rzek, kopiąc studnie, czy zwyczajnie łapiąc
deszczówkę. Wraz z powstawaniem miast, zaczęto rozbudowywać system wodociągowy,
ale też rynsztoki i kanały na nieczystości.
Pierwotne systemy wodociągowe były dzielone na rurociągi doprowadzające wodę do jednego lub maksymalnie kilku odbiorców oraz takie,
które zasilały w wodę większą liczbę miejsc poboru usytuowanych w różnych punktach miasta.
Z zachowanych dokumentów wynika, że w
Polsce już w XIII wieku istniał system sztucznych,
odkrytych kanałów zaopatrujących w wodę.
Wodociągi były budowane ze środków miasta,
a koszty konserwacji dzielono wspólnie z odbiorcami poprzez ustalenie podatku wodociągowego za korzystanie z sieci. Każdy obywatel mógł połączyć posesję z wodociągiem miejskim. Wystarczyło otrzymać od rady miasta pisemne oświadczenie zezwalające na doprowadzenie do domu, na własny koszt, rury z wodociągów miejskich.
Budowa wodociągów nie była łatwym zadaniem. Przed rozpoczęciem prac koniecznym
było uzyskanie królewskiego przyzwolenia, następnie trzeba było sporządzić projekt i zatrudnić fachowców. Miasto podpisywało umowę z
rurmistrzem, który dobierał sobie fachowców i
budował wodociąg.
Mimo upływu lat, pewne wypracowane praktyki nie uległy zmianie. Aby móc skorzystać z
miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego każdy właściciel nieruchomości, lokalu
mieszkalnego czy też najemca musi zawrzeć z
przedsiębiorstwem wodociągowym umowę na
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Będąc właścicielem działki nieuzbrojonej należy zbudować nowe przyłącze do nieruchomości. Prace takie mogą być wykonane we własnym zakresie, oczywiście zgodnie z otrzymanymi z PWiK warunkami przyłączenia do sieci.
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy w formie pisemnej powiadomić o tym PWiK.
Niezbędne jest również złożenie dwóch wniosków. Pierwszy o włączenie do sieci wodociągowej, a drugi o zawarcie umowy na zaopatrzenie
w wodę i /lub odprowadzanie ścieków.
W przypadku gdy na działce, w budynku czy
lokalu mieszkalnym znajduje się już przyłącze
wody i jest ono zakończone wodomierzem, wy-

starczy jedynie złożyć wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Koniecznym jednak jest przedłożenie w PWiK protokołu zdawczo-odbiorczego ze
wskazaniem numeru wodomierza oraz spisanym stanem zużycia wody na dzień przekazania
nieruchomości/lokalu. Jest to istotne, by prawidłowo naliczyć opłaty za zużycie.
W sytuacji kiedy przyłącze wodociągowe jest
bez wodomierza należy złożyć wniosek o wydanie protokołu dla przyłącza ( jeśli takowy nie został wcześniej sporządzony) oraz zabudowę wodomierza. Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
składa się wówczas wraz z protokołem odbioru
przyłącza wody i/lub kanalizacji.
Istnieje również możliwość zlecenia w PWiK
kompleksowej usługi projektowania i budowy
przyłącza. Klient kontaktuje się z Działem Obsługi Klienta i składa wniosek o wycenę projektu.
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Jeśli posiada gotowy już projekt, składa jedynie
wniosek o wycenę budowy przyłącza lub sieci.
Pracownicy PWIK w ciągu 30 dni przygotują
wycenę dokumentacji projektowej i jeśli klient
zaakceptuje warunki, następuje podpisanie
umowy, a w uzgodnionym terminie wykonanie
usługi i rozliczenie prac.
Dziś już nie możemy powiedzieć, że podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa wodociągowego jest zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków. Priorytetem
jest podejmowanie działań, które będą wspierały klientów. Stąd też, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
wypracowało pakiet usług dodatkowych. Znajduje się w nim nie tylko pozycja dotycząca kompleksowej usługi projektowania i budowy przyłącza, ale także usługa instalacji zbiorników na
deszczówkę, usługi asenizacyjne oraz usługi badania wody i ścieków (wykonywane przez akredytowane laboratorium PWiK).
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.pwik-tg.pl oraz do kontaktu z Działem Obsługi Klienta tel.: 032 784 02 46 lub 032
784 02 70
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