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WSTĘP
Przedmiot wytycznych
Przedmiotem wytycznych są warunki, jakim powinny odpowiadać projekty i wykonanie sieci, przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, przekazywanych do eksploatacji
Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO Sp.z o.o. w Trzebnicy.
Warunki te obejmują zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak
i wymagania operatora sieci, przyłączy i urządzeń, wynikające z potrzeb eksploatacyjnych.
Odstępstwa od zapisów niniejszych „Wytycznych projektowania...” dopuszczalne są tylko w wyjątkowych
uzasadnionych przypadkach pod warunkiem każdorazowego uzgodnienia ze służbami technicznymi GZGK.

1. WYTYCZNE OGÓLNE
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objęte są wytyczne projektowania, warunki, standardy, wymagania użytkownika,
które powinny być uwzględnione w opracowaniach przedprojektowych, koncepcjach projektowych, projektach
budowlanych, wykonawczych oraz w wykonawstwie:
 sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej,
 przewodów wodociągowych magistralnych i kolektorów kanalizacyjnych wraz z ich uzbrojeniem,
 przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych,
 odwodnienia ulic, placów, parkingów.
Obiekty: strefowe i sieciowe, pompownie wody, hydrofornie itp. wymagają każdorazowo odrębnego,
indywidualnego uzgodnienia na wszystkich etapach opracowania dokumentacji (koncepcje, projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacja etapowa).
Wytyczne projektowania przepompowni lub tłoczni ścieków stanowią odrębne opracowanie. Planowane
wydanie w marcu 2016 r.
1.2. ZAKRES UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
1.2.1. Studia i analizy przedprojektowe, koncepcje projektowe
 Celem przeprowadzania studiów i analiz przedprojektowych jest wybór rozwiązania najkorzystniejszego pod
względem technicznym i ekonomicznym.
 Koncepcje techniczne: wstępne oraz programowo-przestrzenne dla sieci i urządzeń komunalnych mają na
celu stworzenie podstaw do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych.
 Opracowania przedprojektowe i koncepcje projektowe podlegają zaopiniowaniu przez GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o.
1.2.2. Projekty budowlane i wykonawcze
1.2.2.1. Dokumentacja na kanały i przewody wodociągowe w drogach i placach gminnych
Ustalenie stadiów dokumentacji dla poszczególnych inwestycji uzależnione jest od stopnia złożoności
inwestycji, indywidualnych warunków oraz od wymagań Inwestora.
Dla obiektów liniowych, takich jak rozdzielcza sieć wodociągowa, kanały nieprzełazowe sanitarne, projekt
budowlany i wykonawczy mogą być wykonywane jako projekt jednostadiowy. Dokumentacja projektowa
budowlana musi być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012,
poz. 462) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072.).
Przy inwestycjach złożonych, typu magistrale wodociągowe, kolektory kanalizacji sanitarnej
i ogólnospławnej, sieci dużych osiedli mieszkaniowych, wskazane jest stopniowe uszczegółowienie dokumentacji
poprzez opracowywanie poszczególnych jej stadiów.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowywana na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali
1:250 lub 1:500, zawierających jednoznacznie określoną linię rozgraniczającą (istniejącą, projektowaną) oraz
inwentaryzację istniejącego uzbrojenia i urządzeń. Do dokumentacji należy załączyć warunki dostawy wody
i odprowadzania ścieków określone przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., mapę ewidencji gruntów wraz z
wykazem właścicieli i władających, oraz wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
terenu objętego inwestycją.
W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
do dokumentacji należy załączyć Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (Ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 199, 443, 774.).
W ulicach projektowanych bądź przebudowywanych, sieci wodociągowe i kanalizacyjne powinny być
opracowywane na aktualnym podkładzie projektu drogowego. Do dokumentacji należy załączyć Decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej drogi i projektowanych sieci.
W przypadku przedstawiania układu sieci, przewodów i urządzeń zewnętrznych na oddzielnych rysunkach,
należy do projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu w skali pozwalającej również na
naniesienie zakresu arkuszy i lokalizacji węzłów (dla umożliwienia orientacji w całości opracowania).



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
Niezależnie od rodzaju projektu (również dla projektu budowlanego), wymaga się wykonania badań podłoża
gruntowego i opracowania dokumentacji geotechnicznej.
Dokumentacja geotechniczna opracowana być powinna na podstawie analizy materiałów archiwalnych,
badań terenowych i laboratoryjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463) oraz spełniać wymagania normy PN-B-02479.
Zakres badań terenowych i laboratoryjnych – zgodny z ww. normą:
Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. zawierać wnioski i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji:

informacje dotyczące sposobu posadowienia rurociągów i obiektów technologicznych (np.
studnie kanalizacyjne), ze szczególnym uwzględnieniem stref występowania gruntów słabonośnych,

zalecenia odnośnie sposobu odwodnienia i zabezpieczenia wykopów,

zalecenia odnośnie wykonania robót ziemnych, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejących obiektów.
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymagane jest bezwzględnie dla następujących budowli:
 wszystkie kanały, bez względu na średnice i głębokość posadowienia,
 przewody wodociągowe o średnicy powyżej 200 mm,
 przewody wodociągowe o dowolnej średnicy i głębokości posadowienia większej od 2,0 m (badania
takie mogą być wykorzystane do zaprojektowania szerokości odtworzenia nawierzchni i chodników),
 przewody wodociągowe o dowolnej średnicy i głębokości posadowienia w przypadku, gdy spodziewane
zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej projektowanego dna wykopu.

Dezynfekcja i płukanie wodociągów
W projekcie sieci wodociągowych należy szczegółowo opisać sposób przeprowadzenia dezynfekcji i płukania
odcinków sieci wodociągowej wraz z ilustracją graficzną pokazującą punkt poboru wody do płukania, miejsce
zrzutu wody po płukaniu oraz punkt poboru próby wody do badań laboratoryjnych przez służby Państwowego
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego (próbobiorcą muszą być przedstawicie PPIS). Każdy inny sposób poboru
próby wymaga zgody upoważnionego przedstawiciela GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.


Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w terenach gminnych

Inwestorzy uzbrajający tereny miejskie lub wiejskie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną zobowiązani
są przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zawrzeć stosowną umowę z Gminą Trzebnica, określającą warunki
budowy, przekazania i finansowania sieci.
1.2.2.2. Dokumentacja na kanały i przewody wodociągowe w terenach prywatnych
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. uzgadnia projekty w przypadku projektowania sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych w terenie, który nie jest majątkiem Gminy lub Skarbu Państwa pod warunkiem zawarcia umowy
odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej między Inwestorem sieci (właścicielem terenu) i
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., określającej warunki budowy, finansowania i przekazania sieci oraz
ustanowienia przez właściciela terenu służebności przesyłu na rzecz GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. z wpisem
do ksiąg wieczystych. Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w terenie prywatnym winien być
poprzedzony podziałem nieruchomości i wydzieleniem dróg.
Szacunkowa wartość sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej w umowie dwustronnej winna być
określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego metodą uproszczoną, polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót, robót budowlanych objętych przedmiarem, robót jako sumy iloczynów
ilości jednostek przedmiarowych, robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
Przy ustalaniu cen jednostkowych należy zastosować kalkulację szczegółową, polegającą na określeniu
wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu
narzutów kosztów pośrednich i zysku.
Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich.
Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania.
Kalkulację szczegółową sporządza się w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte
w katalogach (KNNR, KNR, KNR-W) oraz wartości średnie wskaźników i stawek kosztorysowych, cen
materiałów, cen pracy sprzętu dla województwa dolnośląskiego, publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD
z kwartału poprzedzającego podpisanie umowy. W przypadku braku cen materiałów w cytowanym wydawnictwie,
należy przyjąć ceny rynkowe na podstawie kart katalogowych producentów, ofert dystrybutorów.
Postawą sporządzenia kosztorysu jest przedmiar robót, wynikający z zatwierdzonej przez GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o. dokumentacji projektowej.
Kosztorys inwestorski powinien obejmować co najmniej:
- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, nazwę i adres inwestora, nazwę i adres
jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,
podpisy osób sporządzających kosztorys, podpisy osób reprezentujących inwestora, wartość kosztorysową (bez
VAT), wartości stawek kosztorysowych, datę opracowania kosztorysu,
- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,
które określają wielkość obiektu lub robót,
- przedmiar robót,
- kalkulację uproszczoną,
- tabelę wartości elementów scalonych,
- kalkulację szczegółową cen jednostkowych.
1.2.2.3. Projekty remontów i renowacji sieci
Podstawę do rozpoczęcia prac związanych z remontem lub renowacją sieci stanowi projekt renowacji sieci i
zgłoszenie prac remontowych w celu uzyskania zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego o niewnoszeniu
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sprzeciwu w trybie przewidzianym ustawą Prawo Budowlane.
Projekt renowacji sieci winien być sporządzony zgodnie z przepisami (jak w pkt. 1.2.2.1) a w szczególności
zawierać:
1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót i miejscami planowanych wykopów punktowych,
wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
2. Rysunki węzłów montażowych, studni kanalizacyjnych, sposób zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenie
terenu budowy i inne szczegóły niezbędne do prawidłowego wykonania robót.
3. Schemat awaryjnego dostarczania wody do wyłączanych posesji w trakcie renowacji przewodu głównego
wraz z opisem technicznym.
4. Schemat awaryjnego odprowadzania ścieków z posesji (pompownie, tymczasowe przejścia przez ciągi
komunikacyjne, punkty zrzutu) wraz z opisem technicznym.
5. Wszystkie niezbędne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami.
1.2.3. Uzgodnienia dokumentacji
Projekty budowlane i wykonawcze należy składać do uzgodnienia w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., bez
względu na to, czy projekt ten był poprzedzony fazą koncepcji projektowej.
Projekt składany do uzgodnienia w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., musi być opracowany zgodnie z
aktualnymi warunkami dostawy wody i odprowadzania ścieków, wydanymi przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z
o.o. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków ważne są 2 lata od dnia ich wydania.
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. wydaje opinie i uzgodnienia odnośnie poprawnie opracowanej
dokumentacji w terminach:
a) opinie opracowań przedprojektowych - 20 dni roboczych,
b) opinie koncepcji projektowych (wstępnych, programowo-przestrzennych) - 20 dni roboczych,
c) uzgodnienia projektów - 21 dni roboczych,
d) uzgodnienia opracowań projektowych dla Inwestorów prywatnych, uwarunkowanych podpisaniem stosownej
umowy z Gminą Trzebnica lub GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w sprawie budowy i odpłatnego
przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny do
podpisania umowy.
Terminy są liczone od daty złożenia kompletnego opracowania (tzn. spełniającego wymogi prawa
budowlanego i warunki określone w niniejszych „Wytycznych projektowania”, obowiązujących w GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o., z naniesionymi wszystkimi poprawkami i uzupełnieniami).
Dokumentację należy składać w Biurze Obsługi Klientów lub sekretariacie GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy.
1.2.4. Uzgodnienia dokumentacji na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
Dokumentacja projektowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych podlega uzgodnieniu w Biurze
Obsługi Klientów GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w terminie 15 dni roboczych od daty złożenia kompletnego
opracowania (tzn. z naniesionymi wszystkimi poprawkami i uzupełnieniami).
Dokumentacja składana w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. do zaopiniowania lub uzgodnienia (bez
względu na jej rodzaj) powinna zostać dostarczona w 2 egzemplarzach, z których jeden GZGK Trzebnica ERGO
Sp. z o.o. zatrzymuje dla celów archiwalnych. Dokumentacja ma być opracowana zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz spełniać warunki zawarte w “Wytycznych projektowania...”, obowiązujących w GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
1.2.5. Zalecane minimalne odległości (w świetle) dla przewodów wod.-kan. od innych sieci
i urządzeń
Przy projektowaniu i wykonawstwie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy zachować minimalne
odległości w rzucie poziomym od zabudowy, innych przewodów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi normami.
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W warunkach Gminy Trzebnica zaleca się stosowanie odległości zgodnie z poniższą tabelą nr 1.
Przykładowo:
 odległość w rzucie poziomym między krawędzią skrajną przewodów wodociągowych rozdzielczych o średnicy do 200
mm a linią rozgraniczającą wynosi 1,5 m,
 odległość w rzucie poziomym przewodów wodociągowych o średnicach  500 mm od kabli elektroenergetycznych
n/n wynosi w świetle 0,5 m.
Tabela nr 1. Orientacyjne minimalne odległości (w świetle) dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych od innych sieci i urządzeń

uzbrojenie

przewód wodociągowy

kanalizacja sanitarna
i ogólnospławna

kanalizacja
deszczowa

do 300 mm

gazociąg 1)

1,5 m

1,5 m

1,5 m *

wodociąg < 300 mm

1,0 m

1,5 m

1,5 m

wodociąg 300500 mm

1,0 m

2,0 m

2,0 m

przewody kanalizacyjne

1,5 m

1,5 m

1,5 m

kabel telekomunikacyjny

0,5 m

1,5 m

1,5 m

kanalizacja kablowa w blokach

1,0 m

1,5m

1,5 m

kabel elektroenergetyczny n/n

0,5 m

1,0 m

1,0 m

kabel elektroenergetyczny ś/n, w/n

1,0 m

1,5 m

1,5 m

słupy elektroenergetyczne

1,0 m

2,0 m

2,0 m

kanały ciepłownicze

1,5 m

2,0 m

2,0 m

budynki mieszkalne**

3,0 m

5,0 m

2,0 m

krawężnik

0,6 m

2,0 m

2,0 m

linia rozgraniczająca lub
ogrodzenie trwałe

1,5 m

2,0 m

2,0 m

drzewa (od skrajni pnia)

min 1,5 m

min 1,5 m

min 1,5 m

pomnik przyrody

indywidualne uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy

Uwagi: Obowiązują odległości zawarte w aktualnych normach.
1) - minimalne odległości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od gazociągów – uchylone Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ( Dz.U. nr 97, poz. 1055 z 11 września 2001 r.),
* - o ile odbiornikiem jest kanalizacja ogólnospławna (w przypadku, gdy odbiornikiem jest ciek otwarty - 1,0 m),
** - dla przyłączy wodociągowych i przykanalików dopuszcza się minimalną odległość 1,5 m od budynku, o ile
warunki techniczne na to pozwalają.

2. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE
2.1.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Zasadniczym wymogiem wynikającym z eksploatacji oraz remontów bieżących i awaryjnych jest takie
zaprojektowanie przewodu wodociągowego, aby istniała możliwość łatwego dostępu do niego w każdym punkcie
przebiegu jego trasy. Dla spełnienia warunku łatwego, a w każdym razie niestwarzającego dodatkowych
uciążliwości, dostępu do przewodu układanego w ziemi, powinien on być ułożony na głębokości spełniającej
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wymogi PN-81/B-10725, a w wyjątkowych okolicznościach na głębokości nieprzekraczającej normatywnej więcej
niż o 1 m. W warunkach Gminy Trzebnica zaleca się przyjmowanie przykrycia przewodów średnio 1,3 1,5 m.
W miejscach, gdzie bezpośredni dostęp z powierzchni terenu jest niemożliwy, przewód należy układać
w płaszczu (np. w rurze osłonowej), z uwzględnieniem komory/miejsca umożliwiającego demontaż i montaż
rurociągu. Ponadto materiał przewodu i rodzaj połączeń powinny być dobrane odpowiednio do miejscowych
warunków (lokalizacji, warunków hydrogeologicznych, przeznaczenia itp.).
Sieci wodociągowe należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic (w chodnikach, poboczach,
zieleńcach) z unikaniem prowadzenia w jezdni. Zaleca się projektowanie i wykonywanie całych układów sieci
wodociągowych wraz z przyłączami i studniami wodomierzowymi zlokalizowanymi w odległości do 1 m od linii
rozgraniczającej drogi.
Niezbędne dla prowadzenia eksploatacji uzbrojenie przewodów powinno być zlokalizowane w miejscach
o możliwie łatwym dostępie (np. poza jezdnią).
Obiekty na sieci wodociągowej (komory zasuw, studzienki, komory techniczne, przejścia pod torami
kolejowymi) powinny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla tych urządzeń, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na:
a) zachowanie gabarytów umożliwiających należyty dostęp do uzbrojenia w celu konserwacji i remontów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b) wejścia do wnętrz uwzględniające warunki bhp,
c) wentylację, odwodnienie, zabezpieczenie od przemarzania w zależności od rodzaju obiektu.
2.1.1 Magistralna sieć wodociągowa
Magistralna sieć wodociągowa (Dn > 200 mm) może być projektowana z następujących materiałów:
 żeliwo sferoidalne,
 żywice poliestrowe z włóknem szklanym GRP,
 stal
 PE 100 SDR11.
Rurociągi żeliwne i stalowe muszą posiadać wykonaną fabrycznie wewnętrzną wykładzinę odpowiednią dla
wody pitnej (np. cementową, epoksydową, poliuretanową) oraz izolację zewnętrzną dostosowaną do warunków
gruntowych.
Minimalna izolacja zewnętrzna:
 dla rurociągów stalowych - co najmniej dwukrotna izolacja taśmami polietylenowymi,
 dla żeliwa sferoidalnego - cynkowanie i powłoka bitumiczna lub powłoka z metalicznego stopu Zn-Al
i powłoka epoksydowa.
Połączenia kołnierzowe na rurociągach stalowych, z żeliwa sferoidalnego i wykonanych z rur GRP należy
zabezpieczać rękawami polietylenowymi termokurczliwymi lub przez malowanie preparatami lub farbami
antykorozyjnymi.
W wypadku występowania warunków silnie agresywnych należy zastosować materiały odporne na korozję
lub z odpowiednią (wzmocnioną) izolacją zewnętrzną oraz przeanalizować konieczność zastosowania ochrony
czynnej rurociągu.
W każdym przypadku dobór materiału i sposobu ochrony antykorozyjnej musi być uzgodniony z GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o. przed rozpoczęciem sporządzania projektu wykonawczego.
2.1.2.

Uzbrojenie na przewodach magistralnych

2.1.2.1.
Przepustnice
Na rurociągach magistralnych zaleca się stosować przepustnice.
Rozmieszczenie przepustnic:
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przy zmianie średnic przewodów,
w węzłach tak, aby przewód rozdzielczy był odcięty od magistrali,
na długich ciągach magistralnych jako zasuwy - przepustnice przedziałowe w odległości ok. 500 m,
ponadto należy pamiętać o warunku, aby dla wyłączenia odcinka magistrali nie trzeba było zamykać więcej
niż 6 zasuw/przepustnic (dwie na magistrali i maks. 4 odcinające przewody rozdzielcze).
a)
przepustnice przewidziane do sterowania zdalnego należy umieszczać w specjalnie do tego celu
zaprojektowanych komorach,
koniec trzpienia przepustnicy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 15 - 27 cm od
b)
powierzchni terenu (dotyczy to również przewodów rozdzielczych) i mieć trwale oznakowany
wskaźnik otwarcia,
c)
Przepustnice powinny być montowane wraz ze wstawką montażową.
Przepustnice stosowane w układach magistralnych sieci muszą spełniać następujące kryteria:
 gwarantowana obustronna szczelność dla ciśnień roboczych, potwierdzona charakterystyką
szczelności, uwarunkowana potrzebą zabudowy zamknięcia w układzie pierścieniowym sieci,
 dostosowanie zamknięcia do zabudowy podziemnej z możliwością manipulacji z powierzchni terenu,
 wyposażenie w trwale oznakowany wskaźnik otwarcia z wyprowadzeniem do poziomu terenu (skrzynki
ulicznej).
Przepustnice – wymagania obowiązujące w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.:
1. Ciśnienie robocze: PN 10,
2. Rodzaj przepustnicy: kołnierzowa (F4 DIN 3202),
3. Rodzaj napędu: ręczny z przekładnią ślimakową z możliwością docelowo montażu napędu elektrycznego,
4. Materiał:
a) korpus - żeliwo sferoidalne typu GGG-40 lub GGG-50 o dużej sztywności poprzecznej,
b) uszczelnienie korpusu: w pełni odporne na korozję i ścieranie. Gniazdo w korpusie wykonane przez
napawanie niklem lub stalą kwasoodporną,
c) dysk: żeliwo sferoidalne lub staliwo,
b) uszczelnienie dysku: guma twarda EPDM, obrabiana precyzyjnie, mocowanie uszczelki materiałami
niekorodującymi.
5. Łożyskowanie dysku podwójnie mimośrodowo, odporne na korozję,
6. Rodzaj zabudowy: w ziemi, w komorze,
7. Długość przedłużenia: teleskopowe od 1,7 do 2,7 m,
8. Przedłużenie: ze wskaźnikiem otwarcia wyprowadzone do skrzynki ulicznej,
9. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową lub
emaliowanie.
Uwaga: Powyższe zalecenia nie wykluczają stosowania zasuw jako armatury odcinającej na przewodach
magistralnych. Dla zasuw stosować należy wytyczne określone w pkt. 2.1.4.1.





2.1.2.2.

Odwodnienia

Odwodnienia stosuje się na magistralnej sieci wodociągowej o Dn > 200 mm:
a) każdorazowo z odprowadzeniem wody do kanalizacji poprzez odpowiednią studzienkę z zamknięciem
zasuwą na odpływie do kanału,
b) przy mostach itp. obiektach, gdy możliwy jest zrzut bezpośredni do rzeki (cieku), np. w przyczółku mostu,
w odpowiednio wzmocnionej skarpie,
c) jedynie w uzasadnionych przypadkach z odprowadzeniem do bezodpływowej studzienki, z której woda
zostanie odpompowana,
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d) studnie muszą spełniać wymagania jak w pkt. 2.2.3., a włazy jak w pkt. 2.2.6.
2.1.2.3. Odpowietrzniki
Odpowietrzniki umieszczane są we wszystkich wysokich punktach profilu podłużnego oraz przed zasuwą
(przepustnicą) przedziałową, nawet jeśli za zasuwą przewód dalej się wznosi. Przy zasuwie (przepustnicy)
zlokalizowanej w szczytowym punkcie umieszcza się dwa odpowietrzniki z obu stron zasuwy (przepustnicy).
Odpowietrzniki lokalizuje się w oddzielnych studzienkach. Należy stosować odpowiednie zawory
napowietrzająco–odpowietrzające, dopuszcza się stosowanie odpowietrzników kolumnowych.
Między przewodem, a odpowietrznikiem powinna być zasuwa z trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki na
poziomie terenu oraz odnoga z końcówką do manometru do pomiaru ciśnienia wody w magistrali.
Dopuszcza się na rurociągach do Dn 200 mm stosowanie hydrantów  80 mm na odsadzce z zasuwą
odcinającą, spełniających jednocześnie rolę odpowietrzników sieci.
2.1.2.4.

Kompensatory

Kompensatory stosuje się na rurociągach narażonych na powstawanie nadmiernych, niebezpiecznych dla
trwałości przewodu naprężeń osiowych, tj. zginania lub rozciągania, naprężeń na skutek zmian temperatury itp.,
powstających między innymi przy prowadzeniu wodociągów w konstrukcjach mostowych.
Doboru typu kompensatorów należy indywidualnie dokonywać przy projektowaniu przewodów.
Nie dopuszcza się do stosowania kompensatorów dławicowych, których działanie w eksploatacji okazało się
wadliwe.
2.1.3.

Rozdzielcza sieć wodociągowa

Rozdzielczą sieć wodociągową, tj. sieć wodociągową doprowadzającą wodę od przewodów magistralnych
do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, należy projektować z rur żeliwnych sferoidalnych z
wewnętrzną wykładziną zapobiegającą zarastaniu (np. cementową, epoksydową, poliuretanową), łączonych na
uszczelki gumowe (zaleca się stosowanie połączeń typu TYTON / STANDARD) lub z rur PE 100, SDR 17, PN 10
w zakresie średnic od Dz 110 do Dz 315. Zalecane do stosowania przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
średnice rurociągów z rur PE ujęte są w tabeli nr 3, str. 28.
2.1.4.

Uzbrojenie przewodów rozdzielczych

2.1.4.1.
Zasuwy
Lokalizacja zasuw:
a) rozmieszczenie zasuw w węzłach projektuje się analizując ogólny plan sieci wodociągowej danego rejonu,
uwzględniając główne kierunki przepływu wody, przestrzegając zasady oddzielania przewodu o mniejszej
średnicy od przewodu o większej średnicy oraz aby dla wyłączenia odcinka przewodu nie trzeba było
zamykać więcej niż cztery zasuwy.
b) na długich ciągach umieszcza się zasuwy przedziałowe w odległościach 200400 m.
c) przy połączeniach do szpitali, obiektów użyteczności i hydroforni należy umieścić dwie zasuwy z obu stron
węzła, dla umożliwienia zasilania tych obiektów z drugiej strony przy awaryjnym wyłączeniu przewodu.
d) koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 20-27 cm od powierzchni terenu.
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. wymaga stosowania owalnych zasuw bezdławikowych z elastycznym
zamknięciem, emaliowanych lub epoksydowanych wewnątrz, o rozstawie kołnierzy L = D + 200 mm, typoszereg
F5.
Zaleca się stosowanie armatury zblokowanej.
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Zasuwy – wymagania obowiązujące w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.:
1. Zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200 mm),
2. Ciśnienie nominalne: min. PN 10,
3. Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda,
4. Miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,
5. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40,
6. Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia
bezgwintowe,
7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2),
9. Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,
10. Uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona,
11. Owiercenie kołnierzy PN 10,
12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową,
zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm lub emaliowanie.
2.1.4.2.
Hydranty
Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z obowiązującymi normami oraz Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121, poz. 1137) .
Lokalizacja hydrantów:
a) maksymalny rozstaw hydrantów wynosi 150 m,
b) ponadto hydranty należy lokalizować:
 przy zasuwie przedziałowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,
 w najwyższych punktach profilu podłużnego,
 na załamaniach trasy,
 w pobliżu skrzyżowań ulic lub dróg,
 na końcówkach sieci rozdzielczej.
c) jeżeli węzeł przewodów na skrzyżowaniu ulic znajduje się w jezdni, uzbrojenie (hydranty, zasuwy) należy
lokalizować poza pasem jezdni.
d) nie należy projektować hydrantów w rolce jezdni oraz w krawężniku.
e) zaleca się, aby odległość zasuwy odcinającej od hydrantu nie przekraczała 1,0 m.
Na sieci rozdzielczej do Dn 200 mm stosuje się hydranty nadziemne Hn 80 mm. W uzasadnionych
przypadkach, tj. w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp., dopuszcza się stosowanie hydrantów
podziemnych.
Hydranty na chodnikach i poboczach powinny posiadać wyjścia 2 x  75 mm i należy je montować
przestrzegając następujących zasad:
 hydranty łamane - w chodnikach,
 hydranty sztywne - w poboczach,
 hydranty ozdobne (odpowiednio: sztywne, łamane) - w obrębie starej (zabytkowej) zabudowy.
Hydranty o dużej wydajności tj.  150 mm z wyjściami 2 x  75 mm i 1 x  110 mm należy lokalizować:
przed jednostkami Straży Pożarnej, przed dużymi zakładami, obiektami publicznymi szczególnie chronionymi ppoż.,
w pobliżu lasów i tras wylotowych z miasta.
Uzgodnieniom GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. podlegają projekty mające akceptację rzeczoznawcy
Straży Pożarnej.
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Hydranty – wymagania obowiązujące w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.:
1.
Ciśnienie nominalne: min. PN 10,
2.
Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
3.
Dwie nasady boczne Ø 75 z pokrywkami wykonanymi z polietylenu,
4.
Pełne zabezpieczenie antykorozyjne,
zewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej,
wewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.
5.
Ogumowany grzybek lub tłok zamykający, drugie zamknięcie szczelne - kula lub inne rozwiązania,
6.
Wrzeciono i trzpień uruchamiający, wykonane ze stali nierdzewnej,
7.
Uszczelnienie dławicy typu o-ring,
8.
Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu; w położeniach pośrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno być szczelne,
9.
Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego
powierzchniowo.
Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.
2.1.5.
2.1.5.1.

Skrzyżowania (kolizje) sieci wodociągowych z innymi urządzeniami; oznakowanie itp.
Obiekty specjalne

Obiekty specjalne, jak komory stanowiące obudowę uzbrojenia, powinny mieć wymiary umożliwiające
prawidłową eksploatację, a więc dostęp do konserwacji i napraw. Należy przy ich projektowaniu zachować
podstawowe wymagania stawiane studniom wodociągowym wg PN-91/B-10728 ze szczególnym zwróceniem
uwagi na warunki BHP.
2.1.5.2.
Kolizje z siecią cieplną
Przewód wodociągowy z tworzywa sztucznego przechodzący pod lub nad siecią cieplną powinien być
odpowiednio zabezpieczony przed odkształceniami powodowanymi wpływem wysokiej temperatury, np. poprzez
zastosowanie rur ochronnych z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym (np. pianka poliuretanowa).
2.1.5.3.
Skrzyżowanie z torami kolejowymi
Lokalizacja i sposób przeprowadzenia przewodów wodociągowych pod torami (nad torami) kolejowymi
powinny być każdorazowo uzgodnione z odpowiednimi służbami PKP przed przedłożeniem do zaopiniowania
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. Jako zasadę należy przyjmować prowadzenie przewodu wodociągowego w
rurach przeciskowej i osłonowej z manszetami uszczelniającymi na końcach rury osłonowej oraz umieszczeniem
rury przewodowej na ślizgach montażowych w sposób umożliwiający montaż i demontaż przewodu
wodociągowego z zastosowaniem komory demontażowej i rozłącznej. Szczegółowe warunki i wymogi, zarówno
PKP, jak i GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., muszą być uzgodnione indywidualnie na etapie uzgadniania
dokumentacji i przedstawione w części rysunkowej projektu.
Z uwagi na specjalne warunki i charakter tego typu przeszkód, należy przewidzieć prowadzenie pod
przeszkodą równoległe dwóch przewodów z możliwością wyłączenia jednego z nich w razie zaistniałej
konieczności.
2.1.5.4.
Przejścia przewodów wodociągowych pod jezdniami
Przejścia poprzeczne przewodów wodociągowych pod jezdniami zaleca się wykonywać metodą wykopów
otwartych lub przewiertu bez stosowania rur osłonowych. Przejścia pod torami powinny być wykonywane na
odcinkach prostych poza rozjazdami i łukami torów. W uzasadnionych przypadkach, po każdorazowym
uzgodnieniu z GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., mogą być stosować rury osłonowe wyprowadzone 1,5 m poza
stopę nasypu kolejowego.
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2.1.5.5.
Przejścia przewodów wodociągowych pod mostami
Przejścia rurociągów wodociągowych pod mostami należy projektować z rur stalowych z wykonaniem
wewnętrznej wykładziny cementowej, z zewnętrzną, nakładaną fabrycznie powłoką z taśm izolacyjnych lub z rur
PE z wykonaniem izolacji termicznej. Izolacja termiczna musi być zabezpieczona płaszczem z blachy
nierdzewnej, cynkowej lub aluminiowej.
2.1.5.6.
Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych, trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną
koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Szerokość taśmy to:
 200 mm dla rurociągów o średnicy  200 mm,
 400 mm dla rurociągów o średnicy > 200 mm.
Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.
2.1.5.7. Oznakowanie uzbrojenia
Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociągowej (zamknięcia, hydranty, odwodnienia itp.) i
przyłączach pozostająca w eksploatacji GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. musi posiadać stałe oznakowanie
zgodnie z PN-86/B- 09700, rurociągi wykonywane z rur PE powinny być oznakowanie jak na zamieszczonym
rysunku nr 1.
Uwaga: przy rurociągach ze stali, PVC, PE należy stosować jako oznaczenie średnicę zewnętrzną.
Rysunek nr 1. Przykładowa tabliczka orientacyjna do oznaczania zasuwy na rurociągu PE

Hydranty oraz zasuwy osiowe powinny mieć nadany przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. numer ewidencyjny
umieszczony na tabliczce oznaczeniowej.
2.1.5.8.
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów przed osiadaniem
Skrzynki do zasuw i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem krążkami żelbetowymi
o wymiarach jak na rysunkach nr 2 i 3 lub większych.

480

Rysunek nr 3. Wymiary krążka żelbetowego dla
skrzynki do zasuw

180

Rysunek nr 2. Wymiary krążka żelbetowego dla
skrzynki hydrantowej

340
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2.1.5.9.
Uwagi dotyczące wykonywania prac na czynnej sieci wodociągowej
Wszelkie prace i manipulacje zasuwami (przepustnicami) na czynnej sieci wodociągowej mogą być
wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Przy włączaniu nowo budowanych, przebudowywanych i poddawanych renowacji rurociągów do czynnej
sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących zasad:
1. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót, złożyć w GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o. “Wniosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociągowej” (wzór druku:
załączniki nr 6 i nr 7);
2. Do wniosku należy dołączyć:
 kserokopię pozwolenia na budowę,
 szkic montażowy węzła z opisem kształtek,
 szkic pomiaru branżowego wykonanej sieci,
 szkic sytuacyjny,
 zlecenie wyłączenia i włączenia wody wraz z nr NIP,
 protokół próby szczelności,
 kopię zlecenia badań laboratoryjnych wody potwierdzoną przez PPIS,
– informację o ilości wody zużytej do płukania rurociągu,
– mapę sytuacyjną z projektu w skali 1: 500 z zaznaczonym przebiegiem trasy wpinanego rurociągu.
3. Minimum 3 dni przed planowanym włączeniem należy przedłożyć decyzję Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego na zastosowane materiały do zabudowy oraz wyniki badań laboratoryjnych próbki
wody pobranej przez próbobiorcę PPIS. Warunkiem zgody na wpięcie jest pozytywna decyzja PPIS
przedstawiona w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wpięcia.
Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociągowej (istniejącej, realizowanej) muszą być zgłaszane do
inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej i GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w stanie odkrytym.
2.2.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Sieć kanalizacji komunalnej powinna być zlokalizowana w liniach rozgraniczających ulic z zapewnieniem
możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim (34 t, o wymiarach: długość
około 10 m, szerokość 2,5 m ÷ 3,1 m) do wszystkich studzienek rewizyjnych. Dopuszcza się prowadzenie
kanałów poza jezdnią w przypadku gdy oś kanału prowadzona jest w odległości maksymalnie 1 m od krawężnika
(w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, należy zapewnić możliwość dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym jw. w
odległości co 80-100 m). Należy zachować minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych od zabudowy,
innych przewodów i urządzeń zgodnie z tabelą nr 1, str. 9).
Minimalne przykrycie kanałów powinno wynosić 1,4 m i nie przekraczać 68 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się mniejsze niż 1,4 m zagłębienie kanałów, pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem (zgnieceniem), stosując odpowiednie obudowy kanałów lub
konstrukcje osłaniające.
Dokumentacja projektowa winna uwzględniać analizę uciążliwości kolektora dla otoczenia i propozycje
ewentualnych rozwiązań.
Zaleca się w miarę możliwości projektowanie i wykonywanie:
 całego układu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii rozgraniczającej posesji,
 sieci kanalizacyjnych w układach pierścieniowych - dla umożliwienia swobodnego przepływu ścieków
bez konieczności pompowania w razie awarii.
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2.2.1. Najmniejsze średnice kanałów komunalnych
Najmniejsze średnice przewodów kanalizacyjnych należy przyjmować:
a) dla kanałów sanitarnych - 200 mm,
b) dla kanałów ogólnospławnych zasadniczo 300 mm, a przy spadkach kanałów powyżej 0,01 [1%] - 250 mm.
2.2.2.

Spadki kanałów

Przy projektowaniu kanałów należy zwrócić uwagę na przyjmowanie spadków zapewniających prędkości
przepływu ścieków warunkujących samooczyszczanie kanałów.
Minimalne spadki kanałów sanitarnych i ogólnospławnych (nieprzełazowych) należy wyliczać wg wzoru:
Imin = 100 / D [‰]
Gdzie: D – średnica w cm.

Spadki kanałów nie mogą być jednak mniejsze od następujących:
a) w kanalizacji sanitarnej przy średnicy przewodu 200 mm - 0,01 [10 ‰],
b) w kanalizacji ogólnospławnej przy średnicy przewodu 300 mm - 0,003 [3 ‰],
c) w kolektorach i kanałach przełazowych - 0,001 [1 ‰] (w wyjątkowych przypadkach 0,0005 [0.5 ‰]).
2.2.3. Komory i studnie rewizyjne
Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte są w normie PN-B-10729.
Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową.
Zaleca się projektować i stosować:
 kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki
gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. B 45, wodoszczelnego (min.
W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z wyprowadzonymi króćcami na uszczelki gumowe.
 komory żelbetowe prefabrykowane.
 komory monolityczne żelbetowe.
Dopuszcza się:
1. Studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane.
2. Studnie PE-HD.
Wymaga się projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z wyprowadzonymi króćcami
łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.
W studniach i komorach rewizyjnych (z wyjątkiem studni z GRP i PE-HD) należy stosować montowane fabrycznie
stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego. Można stosować kręgi przejściowe.
Dopuszcza się projektowanie komór wykonywanych na budowie przy spełnieniu następujących warunków
materiałowo-strukturalnej ochrony przed korozją betonu:
 Konstrukcje betonowe pracujące w środowiskach zawierających siarczany zaleca się wykonywać
z cementów siarczanoodpornych, zgodnie z obowiązującymi normami.
 Grubość otuliny zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 40 mm.
 Wodoszczelność betonu nie powinna być mniejsza od W 8.
 Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 4%.
Wewnętrzne powierzchnie betonowe komory należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie
odcinającymi dostęp środowiska agresywnego.
Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia obiektów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję
(ze stali kwasoodpornej 1H18N9T).
Projekt kolektora sanitarnego powinien zawierać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji
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studzienki/komory. W przypadku stosowania rozwiązań typowych dobór studzienki powinien być dokonany przez
uprawnionego konstruktora.
Przy projektowaniu i budowaniu kanałów nieprzełazowych oraz przyłączy należy rozpatrywać zastosowanie
średnic studni rewizyjnych  1000 mm   1500 mm.
Dopuszcza się maksymalne (do 80 m) wydłużenie tzw. przelotów i ograniczenie liczby studni rewizyjnych.
(Zasięg węży ciśnieniowych i kabla kamery pozwala na skuteczną eksploatację kanałów).
Na kanałach przełazowych studnie rewizyjne mogą być stosowane w maks. odległości do 100 m.
Wszystkie studnie kanalizacyjne powinny być wyraźnie oznakowane (ponumerowane) wewnątrz w celu
umożliwienia ich identyfikacji.
W przypadku stosowania studni rewizyjnych o średnicy większej niż  1000 mm należy stosować, zgodnie z PNB-10729, kominy złazowe  1000 mm (dotyczy studni o głębokości powyżej 3 m).
Rysunek nr 4. Przykład prawidłowego osadzenia włazu

1

2

3

4

5
Stożek studni

1. Powierzchnia jezdni
2. Właz żeliwny klasy D
3. Betonowy pierścień regulacyjny ( 6;8;10 cm)
4. Betonowy pierścień odciążający ( zbrojony)
5. Gumowy pierścień o śr. 10 mm

Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy żelbetowe pierścienie
regulacyjne Φ 600 mm, o wysokości maksimum 10 cm każdy.
2.2.4. Trójniki
Na kanałach nieprzełazowych należy projektować trójniki (odgałęzienia) dla wszystkich działek nieruchomości z wyprowadzeniem do linii rozgraniczającej, a przy kanalizacji ogólnospławnej także dla wpustów
deszczowych. Trójniki przeznaczone do późniejszego wykorzystania muszą być zabezpieczone zaślepkami
firmowymi, odpowiednimi dla danego rodzaju rur kanalizacyjnych. Wymaga się stosowania trójników skośnych o
kącie 45o.
2.2.5. Wpusty uliczne
Wpusty deszczowe łączone do kanalizacji ogólnospławnej muszą być wyposażone w osadnik o głębokości
0,5 m oraz na odpływie mieć zamontowane syfony odwrócone łukiem do góry. Zwierciadło minimalne ścieków
we wpuście powinno znajdować się na poziomie 1,21,4 m pod powierzchnią terenu.
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2.2.6. Włazy kanałowe
Na kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej mogą być stosowane tylko włazy wg PN-H-74051-2, o odpowiedniej
klasie wytrzymałości i średnicy  600 mm.
Zaleca się stosowanie włazów klasy ciężkiej dwu- lub czterootworowych z wypełnieniem betonowym.
Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się.
Wymagane są włazy z zamknięciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem, bez części
rozłącznych (np. śruby). Nie dopuszcza się stosowania włazów niespełniających kryteriów wymiarowych
i jakościowych ww. normy.
2.2.7. Materiały do budowy kanałów
Materiał użyty do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność (rury na uszczelki gumowe,
poliuretanowe), wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie.
Do budowy sieci kanalizacyjnej należy indywidualnie dokonywać wyboru materiałów, zależnie od
wymaganej średnicy i warunków, w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. Każdorazowo należy
załączyć obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz uwzględnić skład ścieków i przyjętą
technologię realizacji inwestycji.
Zakres stosowania rur kanalizacyjnych w zależności od rodzaju materiału i lokalizacji ujęto w tabeli nr 4, str. 29.
Niedopuszczalne jest projektowanie kanałów sanitarnych i ogólnospławnych z rur betonowych lub
żelbetowych. Pokrycie powłokami bitumicznymi nie może być traktowane jako wewnętrzne zabezpieczenie
antykorozyjne.
2.2.8.

Obiekty specjalne

Do obiektów tych zalicza się: komory przelewowe, komory lewarowe, separatory, komory zasuw, boczne
wejścia, wyloty do odbiorników, syfony. Obiekty specjalne muszą być projektowane indywidualnie,
z dostosowaniem do miejscowych warunków. Projekt budowlany powinien zawsze zawierać obliczenia statycznowytrzymałościowe konstrukcji obiektów. Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych pracujących w środowiskach
agresywnych, zawierających siarczany, obowiązują wytyczne materiałowo-strukturalnej ochrony przed korozją
betonu jak w pkt. 2.2.3. Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia obiektów muszą być wykonane
z materiałów odpornych na korozję (ze stali kwasoodpornej 1H18N9T).
Projekty muszą spełniać wszelkie wymagania eksploatacji i bhp, analogicznie do wymagań stawianych
dla obiektów typowych.
2.2.9. Kolizje
Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z innym uzbrojeniem należy rozwiązywać zachowując
grawitacyjny przepływ ścieków, bez zasyfonowania.
2.2.10. Przepompownie ścieków
Projekty budowlane przepompowni powinny być opracowywane na postawie „Wytycznych projektowania
przepompowni ścieków”, stanowiących odrębne opracowanie i uzgodnione być powinny w GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o.
Opracowania dokumentacji technicznej dla przepompowni muszą uwzględniać ich działanie w systemie
monitoringu, automatycznie, w obowiązującym standardzie GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
W przypadku budowy kanalizacji ciśnieniowej, w eksploatacji GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. pozostaje
sieć zbiorcza, natomiast przepompownie przydomowe na majątku i w eksploatacji właściciela posesji.
Przed włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć studnię pośrednią rozprężającą, a na
przyłączu do kanalizacji ciśnieniowej - klapę zwrotną.
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2.2.11. Uwagi dotyczące robót na czynnej sieci kanalizacyjnej
Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej muszą być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Wstawianie trójników do kanału czynnego oraz wykonanie otworów w kanałach murowanych lub
betonowych i studniach rewizyjnych oraz wstawianie króćców należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Przy prowadzeniu prac modernizacyjnych i remontowych ulic, stan techniczny oraz przydatność do dalszej
eksploatacji istniejącej sieci kanalizacyjnej:
a) nieprzełazowej - muszą zostać sprawdzone poprzez inspekcję TV,
b) przełazowej – muszą być sprawdzone przez wykonanie przeglądu technicznego oraz, w razie zaistniałej
konieczności, ekspertyzy.
Dla wytypowanych do remontów odcinków kanałów należy rozpatrywać możliwość stosowania nowych
technologii wymiany bądź renowacji.
Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej (istniejącej, realizowanej) muszą być zgłaszane do
inwentaryzacji geodezyjnej i GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w stanie odkrytym.
2.3.

WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

2.3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne przy odbiorze sieci wodociągowych i kanalizacyjnych określają Polskie Normy:
 PN-B-10725; 1997 r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-EN 1610; 2002 r. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które będą przyłączone do sieci komunalnej, powinna się
odbywać przy udziale GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Przed rozpoczęciem robót Inwestor powinien dokonać zgłoszenia do GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.,
dołączając pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starostwa i nr uzgodnienia projektu przez GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o.
2.3.2.1.

Odbiory

GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, gdy stanowią one etapy funkcjonalne technologicznie. Etapowanie sieci
powinno być uzgodnione z GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
1. GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. bierze udział w odbiorach robót przy budowie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, które będą przyłączone do sieci komunalnej.
2. W ramach odbiorów robót dokonywanych z udziałem GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. wykonywane są
następujące czynności:
a) próba ciśnienia lub szczelności sieci odpowiednio wg PN-B/10725 dla wodociągu i PN-EN 1610 dla
kanału,
b) sprawdzenia:
- zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. oraz
dokładności ułożenia rurociągu w pionie i poziomie,
- jakości połączeń,
- zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają
właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
3.

Do wykonania próby ciśnienia lub szczelności Wykonawca powinien przedłożyć:
- szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia rurociągu z
uzgodnionym projektem,
- atesty higieniczne, certyfikaty lub deklaracje - dla rur, armatury, studzienek i innych
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wbudowywanych materiałów,
- protokoły sprawdzenia wykonania podsypek (dokonane przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
Z przeprowadzenia odbioru robót sporządzany jest protokół, w którym określa się:








lokalizację – odcinki i węzły zgodnie z projektem, długości,
średnice i rodzaj materiału,
nr projektu – uzgodnienia GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.,
nazwę firmy realizującej obiekt wraz z adresem i nr telefonu,
nazwę Inwestora wraz z adresem i nr telefonu,
rodzaj robót stanowiących przedmiot odbioru oraz opis wykonanych prób i ich rezultaty,
stan uzbrojenia i jego oznakowanie.

2.3.2.2.
Przejęcia do eksploatacji
1. Przejęcie do eksploatacji może się odbyć równocześnie z odbiorem robót budowlanych dokonywanym przez
Inwestora. Protokół przyjęcia do eksploatacji powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
2. Dostawa wody i odbiór ścieków może nastąpić po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków oraz przejęciu sieci do eksploatacji. Do tego czasu nie wolno wykonywać podłączeń wodociągowych
i kanalizacyjnych do budynków.
3. Do protokołu przyjęcia do eksploatacji należy dołączyć:
a) pozwolenie na budowę,
b) projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta w projekcie archiwalnym zmianami
zatwierdzonymi przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.,
c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem,
d) 2 komplety map powykonawczych,
e) protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego / kierownika budowy),
f) protokół z pozytywnymi wynikami próby ciśnienia lub szczelności sieci, odpowiednio wg PN-B/10725 dla
wodociągu i PN-EN1610 dla kanału,
g) protokół wpięcia do czynnej sieci (na wzorze obowiązującym u Operatora),
h) w przypadku sieci kanalizacyjnej protokół z pozytywnymi wynikami inspekcji kamerą wideo (na
Przekazującym spoczywa obowiązek wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną i zapewnienia
możliwości dojazdu dla samochodu o masie do 3,5 t bezpośrednio nad studnię rewizyjną),
i) badania zagęszczenia gruntu zasypki,
j) protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności.
4. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do linii rozgraniczających, do odbioru sieci
wszystkie przyłącza powinny być zamknięte (zaślepione).
5. W przypadku wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z przyłączami stanowią one również przedmiot
odbioru. Inwestor przedstawi wykaz wykonanych przyłączy do poszczególnych posesji z parametrami
technicznymi przyłączy oraz protokoły odbioru dla poszczególnych przyłączy.
6. W wypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejęcia sieci jest odpowiednie zabezpieczenie
uzbrojenia (skrzynki zasuw powinny być zabezpieczone obudową betonową o min. wymiarach 1,0 x 1,0
i grubości 0,3 m, a włazy studni rewizyjnych obudową o wymiarach 2,0 x 2,0 i grubości 0,3 m).
Jednocześnie rzędne terenu powinny odpowiadać rzędnym przewidzianym w projekcie drogowym lub
projekcie małej architektury.
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7. Rzędna skrzynek i włazów będzie taka jak w projekcie drogowym.
8. W odbiorze uczestniczy upoważniony przedstawiciel ze strony Inwestora, inspektor nadzoru Inwestora,
kierownik budowy i przedstawiciel GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. Przeglądy techniczne w czasie
odbiorów powinny być zorganizowane i przygotowane przez Inwestora i Wykonawcę (przygotowanie i
skompletowanie dokumentów, zorganizowanie prac i zapewnienie bezpieczeństwa).
2.3.2.3. Przejęcia na majątek GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
1. Na podstawie umowy z Inwestorem GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. przejmie obiekt na majątek po
dostarczeniu i podpisaniu protokołu PT (przejęcia środka trwałego).
2. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w pasie drogowym dróg komunalnych winny być przekazywane
na majątek Gminy Trzebnica lub GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. niezwłocznie po zakończeniu budowy.
2.4.

TECHNIKI BEZROZKOPOWE WYMIANY SIECI
Z uwagi na wiek sieci, jej wyeksploatowanie, awaryjność lub zbyt małą wydajność w stosunku do potrzeb,
niezbędna jest renowacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Renowacja może być prowadzona w
tradycyjnej technologii wykopowej lub metodami bezrozkopowymi. Przy wymianie sieci metodą tradycyjną
obowiązują zasady omówione w rozdziałach dotyczących budowy nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę wysokie koszty odtworzenia nawierzchni, znaczne utrudnienia
komunikacyjne lub inne względy techniczne, należy stosować metody bezrozkopowe renowacji sieci.
Można wyróżnić cztery grupy bezrozkopowych metod renowacji sieci:
1. Metody natryskowe i z wykładzinami nieprzejmującymi obciążeń przewodu poddawanego renowacji. Nie
poprawiają one w znaczący sposób wytrzymałości przewodu rehabilitowanego (powłoki cementowe,
epoksydowe, poliuretanowe);
2. Metoda klasycznego reliningu, polegająca na wprowadzaniu nowego przewodu o mniejszej średnicy
o pełnej wytrzymałości do przewodu poddawanego renowacji;
3. Metoda reliningu ciasnopasowanego polegająca:
a) na wprowadzeniu wstępnie zdeformowanego rurociągu z rur polietylenowych (techniki: SwageLining, Roll-Down – deformacja na placu budowy, techniki: U-Liner, Compact Pipe, Omega-Liner,
Subline – deformacja u producenta),
b) na rozbijaniu przewodu istniejącego o mniejszej średnicy z wprowadzeniem w jego miejsce
nowego przewodu o większej średnicy (Berstlining, Pipe Eating, Cracking).
4. Metoda rękawa utwardzanego powłoką żywiczną powodująca zwiększenie wytrzymałości konstrukcyjnej.
Typowanie przewodów oraz wybór metody renowacji przeprowadza personel techniczny ZWiK na etapie
sporządzania planów rocznych i średnioterminowych. Wybór winien być dokonywany w oparciu o dane dotyczące
wieku sieci, jej awaryjności, przeglądu sieci kanalizacyjnej kamerami TV, a także planowane przez Gminę
remonty ulic i plany nowej zabudowy.
Renowacji poddawane są odcinki sieci uprzednio oczyszczone i poddane inspekcji kamerami TV. Materiały
użyte do renowacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych muszą mieć aprobatę COBRTI INSTAL.
Aprobata jest udzielana na czas określony konkretnej firmie i nie może być odstąpiona innej firmie.
2.4.1. Wykonawstwo sieci
Prace prowadzone na czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej winny być prowadzone zgodnie z
uzgodnioną dokumentacją projektową, posiadaną wiedzą i doświadczeniem wykonawcy, obowiązującymi
przepisami i uzgodnieniami, pod nadzorem upoważnionego pracownika GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. Do
obowiązków wykonawcy należy ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, organizacja ruchu zastępczego wg
projektu, zabezpieczenie wykopów zgodnie z projektem, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu do
parametrów wymaganych przez zarządcę drogi, odtworzenie nawierzchni po wykopach. Renowacji poddawane
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są odcinki sieci uprzednio oczyszczone i poddane inspekcji kamerami TV. Wszelkie zmiany na sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonane w trakcie robót renowacyjnych, winny być zgłoszone do inwentaryzacji
geodezyjnej. Warunkiem ponownego złączenia rehabilitowanych przewodów z siecią komunalną jest odbiór
techniczny wykonanych robót przez pracownika ZWiK GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Dla odbiorów technicznych i końcowych robót renowacyjnych obowiązują zasady jak w pkt. 2.3.
„Wytycznych...”
2.5.

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE DO NIERUCHOMOŚCI

Dokumentacja techniczna przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie i formie odpowiadająca
projektom budowlanym powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)
z późniejszymi zmianami, obowiązującymi normami, być oprawiona w sztywne okładki i zawierać, co najmniej:
1. Zapewnienie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków z technicznymi warunkami przyłączenia
wydane przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. (Biuro Obsługi Klientów), ważne 2 lata.
2. Dokumenty stwierdzające prawo Inwestora do dysponowania terenem (aktualny akt notarialny, wypis z
rejestru gruntów, oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane).
3. Opis techniczny z charakterystyką obiektu i zastosowanych urządzeń (np. hydrofory), typem rur, kształtek i
armatury oraz sposobem ich łączenia.
4. Bilans wody i ścieków oraz obliczenia wysokości ciśnienia dla obiektów powyżej 3 kondygnacji, na
podstawie którego dokonano doboru średnic przyłączy, zestawu wodomierzowego itp.
5. Plan sytuacyjny z naniesionym zagospodarowaniem terenu (skala 1:250 lub 1:500), opracowany na kopii
aktualnej mapy zasadniczej.
6. Rzut piwnic lub przyziemia w skali 1:100 lub 1:50 z liniami rozgraniczającymi - granicami działki,
z nawiązaniem do komunalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z niezbędnymi wymiarami,
projektowanymi przyłączami, z graficznym i opisowym podaniem sposobu połączenia ww. przyłączy
z sieciami miejskimi, wskazaniem zastosowanych urządzeń, przy uwzględnieniu bezpiecznych odległości od
obiektów budowlanych i innych (np. słup wysokiego napięcia, drzewo itp.) oraz obowiązujących odległości
od innego rodzaju uzbrojenia np.: dla przewodu wodociągowego prowadzonego na zewnątrz budowli
obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych.
7. Rozwinięcia i profile podłużne przyłączy wodociągowych w obiekcie do ww. rzutu, co najmniej od ulicznego
przewodu wodociągowego do wodomierza, z podaniem zagłębienia podłogi piwnic, przyziemia itp., skala
1:100.
8. Rozwinięcia i profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych do ww. rzutu, od kanału ulicznego (komunalnego)
do piwnic bądź przyziemia budynku, z wykazaniem rewizji - studzienek rewizyjnych i zamknięć
przeciwzalewowych (przeciwburzowych ), skala 1:100.
Projekt przyłącza powinien wskazywać zarówno sposób zaopatrzenia nieruchomości w wodę, jak
i odprowadzania ścieków (w przypadkach braku kanalizacji sanitarnej winien wskazywać projektowane
umiejscowienie lokalnego rozwiązania odprowadzania ścieków). W projekcie należy podać sposób złączenia
przyłączy z sieciami komunalnymi oraz prowadzenia prac ziemnych.
Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata; po tym czasie projekt wymaga aktualizacji. Przed złożeniem
wniosku o aktualizację uzgodnienia Inwestor powinien uzyskać aktualne zapewnienie dostarczania wody i/lub
odprowadzania ścieków.
Każda nieruchomość powinna mieć odrębne bezpośrednie połączenie z siecią wodociągową i kanalizacyjną
w przypadkach jej występowania. Dla wydzielonych konstrukcyjnie elementów budynków zaleca się projektować
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odrębne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. W przypadkach braku kanalizacji sanitarnej rozwiązania
techniczne lokalnych systemów odprowadzania ścieków (zbiorniki, szamba, oczyszczalnie itp.) nie podlegają
uzgodnieniom z GZGK TRZEBNICA ERGO Sp. z o.o.
Gdy w uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba przejścia przewodami wod.-kan. przez obcą
nieruchomość, każdorazowo należy uzyskać zgodę jej właściciela na przeprowadzenie przez nią i eksploatację
ww. przewodów, potwierdzoną aktem notarialnym o służebności gruntowej z wpisem do ksiąg wieczystych.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane
niewymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.
Należy przestrzegać zasady lokalizacji rewizji kanałowej na odcinku prostym poziomym przyłącza. Średnica
otworu rewizji musi być zgodna ze średnicą przyłącza, tj, min.  150 mm. Rewizja powinna być zlokalizowana
wewnątrz budynku możliwie blisko ściany zewnętrznej budynku – w odległości do 2 m.
W przypadkach budownictwa wielorodzinnego czy budownictwa publicznego rewizje i urządzenia
przeciwzalewowe działające automatycznie powinny być lokalizowane w oddzielnych, ogólnodostępnych,
oznakowanych pomieszczeniach. Do ww. rewizji musi być zapewniony dostęp (np. okienko), w celu umożliwienia
prowadzenia czynności eksploatacyjnych z zewnątrz.
Wymagane jest dokonanie montażu i eksploatacji sprawnych i działających automatycznie urządzeń
przeciwzalewowych we wszystkich innych obiektach bezpośrednio, stale bądź czasowo podłączonych
do kanalizacji, tj. takich obiektach wodnych jak: baseny, oczka wodne, stawy czy fontanny, jeśli dno tych
urządzeń jest posadowione równo z terenem lub poniżej terenu.
2.5.1.

Szczegóły dotyczące projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych

2.5.1.1.
Materiały do budowy przyłączy wodociągowych
Przyłącza wodociągowe do nieruchomości należy projektować na podstawie obliczeń hydraulicznych PN92/B-01706 z rur PE100, SDR 11, PN 16 o średnicach do Dz=63 mm i SDR 17, PN 10 przy średnicach
Dz=90mm oraz dla średnich nominalnych od Dn 80 mm z rur żeliwnych z wewnętrzną wykładziną zapobiegającą
zarastaniu (np. cementową, epoksydową, poliuretanową) łączonych na uszczelki gumowe.
Jako element przyłączeniowy do sieci wodociągowej stosować należy wyłączenie armaturę nawiercająca
typu NWZ z żeliwa sferoidalnego gat. 500-7 dla rur PE z przyłączem gwintowanym wg PN-EN 228-1 lub poprzez
nasady rurowe kołnierzowe do rur PE/PVC z zasuwą kołnierzową Dn50 mm osiową, bezdławikową z
elastycznym zamknięciem, emaliowaną lub epoksydowaną wewnątrz. Projektując włączenie do sieci komunalnej
z zastosowaniem ww. armatury, należy zwrócić uwagę na wielkość otworu frezowanego i związane z tym straty
ciśnienia.
Włączenia do rurociągów żeliwnych i stalowych wykonywane pod ciśnieniem sieci dla średnic nominalnych
przyłączy w zakresie 2050 mm należy projektować i wykonywać poprzez nasady rurowe kołnierzowe oraz
zasuwy  50 mm osiowe, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz.
Każde inne rozwiązanie wymaga indywidualnego uzgodnienia przez służby eksploatacyjne GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o.
Nawiercenie wodociągu (wykonywane dla przyłączy do średnicy  63 mm) należy zlecić w Biurze Obsługi
Klientów GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Złączenie przyłączy wodociągowych z siecią miejską poprzez wstawienie trójnika należy wykonywać pod
nadzorem przedstawiciela GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., zgodnie z punktem 2.1.5.9. Przed złożeniem
wniosku o złączenie z siecią Inwestor jest zobowiązany zgłosić wykonane do obiektu przyłącze do przeglądu lub
odbioru technicznego w Biurze Obsługi Klientów GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Podstawowe elementy przyłączy wodociągowych zostały zestawione w tabeli nr 2 (str. 25) oraz graficznie
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na przekrojach podłużnych na rysunkach nr 5, 6 (str. 28 - 30) (budynki niepodpiwniczone) i rysunku nr 7 (str. 30)
(budynek podpiwniczony).
Zalecane do stosowania przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. średnice przyłączy z rur PE ujęte są w
tabeli nr 3 (str. 26).
W przypadkach nietypowych należy zwrócić się do GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. o zaopiniowanie i
uzgodnienie proponowanych rozwiązań projektowych.
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Tabela nr 2. Elementy przyłączy wodociągowych
element przyłącza

Lp.
1

średnica przyłącza Dz, mm
25 do 63

1

2

wodociąg
komunalny

wykonanie włączenia

przyłącze wodociągowe

pod ciśnieniem sieci

PE,

PE,
(PN 10)

2

3

4

>90 mm

25 do 63 mm

żeliwo

(PN 10)

PCV

5

6

7

sposób włączenia *) i **)

zasuwy

kształtki

zawory

armatura nawiercająco zamykająca dla rur typu PE

PE,
(PN 10)

wbudowanie trójnika PE

pod ciśnieniem sieci

PE,

nasada rurowo- kołnierzowa

> 63 mm

25 do 63 mm

4

na zamkniętym
i odwodnionym wodociągu

na zamkniętym
i odwodnionym wodociągu

5

3

pod ciśnieniem sieci

-

zasuwy osiowe, bezdławikowe
z elastycznym zamknięciem,
emaliowane lub
epoksydowane wewnątrz

jw.

elektrozłączki i złączki zaciskowe

2 zawory kulowe + zawór
antyskażeniowy* min. typ.
EA

jw.

zasuwy jak tabela Lp. 2.4

(PN 10)
6

7

8

>63 mm

25 do 63 mm

>63 mm

na zamkniętym
i odwodnionym wodociągu

stal

pod ciśnieniem sieci

na zamkniętym
i odwodnionym wodociągu

PE, (PN 10)
żeliwo z wew. wykładziną
zabezpieczającą przed
zarastaniem, łączone na
uszczelki gumowe typu LKD

trójnik PCV

PE,

nasada rurowo- kołnierzowa

elektrozłączki i złączki zaciskowe

2 zawory kulowe + zawór
antyskażeniowy* min. typ.
EA

elektrozłączki i kolana
segmentowe zgrzewane, kształtki
żeliwne łączone na kołnierzu

zasuwy jak tabela Lp. 2.4

jw.

PE, (PN 10)

jw.

żeliwo z wew. wykładziną
zabezpieczającą przed
zarastaniem, łączone na
uszczelki gumowe typu LKD

trójnik stalowy lub żeliwny

wg. bilansu wody
obiektu

+ zawór antyskażeniowy*

elektrozłączki i kolana
segmentowe zgrzewane, kształtki
żeliwne łączone na kołnierzu

(PN 10)

wodomierz

+ zawór antyskażeniowy*

zasuwy jak tabela Lp. 2.4

jw.

nasada rurowo- kołnierzowa

zasuwy jak tabela Lp. 2.4

elektrozłączki i kolana
segmentowe zgrzewane, kształtki
żeliwne łączone na kołnierzu

PE, (PN 10)

PE,

elektrozłączki i kolana
segmentowe zgrzewane

2 zawory kulowe + zawór
antyskażeniowy* min. typ.
EA

jw.

wbudowanie trójnika (żeliwo)

2 zawory kulowe + zawór
antyskażeniowy* min. typ.
EA

elektrozłączki i złączki zaciskowe

(PN 10)

żeliwo z wew. wykładziną
zabezpieczającą przed
zarastaniem, łączone na
uszczelki gumowe typu LKD

elektrozłączki i złączki zaciskowe

8

+ zawór antyskażeniowy*

+ zawór antyskażeniowy*

*) Średnica nawiercenia nie może przekraczać 1/3 średnicy przewodu komunalnego.
**) Wszelkie inne rozwiązania wymagają uzgodnienia z GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Armatura nawiercająco-zamykająca dla rur typu PE musi mieć element zamykający ze stopów nierdzewnych (np. mosiężny) oraz zgrzewane połączenie z rurociągiem z pierścieniem zabezpieczająco-dociskającym.
Włączenia do rurociągów żeliwnych i stalowych oraz rur GRP, wykonywane pod ciśnieniem sieci dla średnic przyłączy Dz. w zakresie 2563 mm należy projektować i wykonywać poprzez nasady rurowo - kołnierzowe oraz zasuwy  50 mm osiowe,
bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz. Każde inne rozwiązanie wymaga indywidualnego uzgodnienia.
Rura ochronna powinna mieć średnicę o dwie dymensje większą od rury przewodowej. Dla rurociągów PE dopuszcza się zmniejszenie średnicy rury osłonowej o jedną dymensję.
Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawem wodomierzowym - przed pierwszym punktem poboru wody na instalacji – urządzenie zabezpieczające miejską sieć wodociągową
przed wtórnym zanieczyszczeniem.
Zawór antyskażeniowy pozostaje na majątku i w eksploatacji właściciela wewnętrznej instalacji wodociągowej.
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Tabela nr 3. Zestawienie rur PE, PN 10 oraz średnic stosowanych zamknięć
PE 100

PE 100

ŚREDNICE

SDR 11

SDR 17

ZAMKNIĘĆ PRZYŁACZY
armatura nawiercająco-

średnice rur x grubość ścianki

zamykająca

Włączenia na trójniki,
do PE-HD
na obejmę

mm x mm

mm

mm

32 x 3,0

40, 50

50

domy jednorodzinne

40 x 3,7

40, 50

50

domy jednorodzinne, place budów

50 x 4.6

50

50

obiekty użyteczności publicznej, domy wielorodzinne

63 x 5,8

50

50

obiekty użyteczności publicznej, domy wielorodzinne, inne obiekty

90 x 8,2

80
110 x 6,6 *

100

125 x 7,4

100

140 x 8,3

150

160 x 9,5 *

150

ZALECENIA

j.w.

* rury PE zalecane przez GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. do budowy komunalnej sieci wodociągowej
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Tabela nr 4. Zakres stosowania rur kanalizacyjnych w zależności od rodzaju materiału i lokalizacji
MATERIAŁ

PVC
klasa S

GRP (żywice
poliestrowe z włóknem
szklanym) SN 10 000

stalowe z zewnętrzną
izolacją polietylenową
z wykładziną
wewnętrzną

z betonu
polimerowego

z polipropylenu
SN 10 wg normy
PN-EN 1852-1

Φ 0,8 do 1,2

od Φ 0,2

Φ 0,2 ¸ Φ 0,5

od Φ 0,2

Φ 0,2 ¸ Φ 0,5

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania

ceramiczne glazurowane wewnętrznie,
betonowe
glazurowane obustronnie lub o strukturze
żelbetowe
porcelany łączone na uszczelki gumowe,
izolowane
poliuretanowe lub mufy połączeniowe
antykorozyjnie

LOKALIZACJA
jezdnie ulic bez
ograniczeń ruchu
pojazdów ciężkich

pozostałe ulice,
place, zieleńce

nie

Φ 0,2 do Φ 0,6

od Φ 0,4

dla średnic > 0,6 m wymagane jest
indywidualne uzgodnienie z ZGK

Φ 0,2 do Φ0,6
wymagane jest
każdorazowe
indywidualne
uzgodnienie
z ZGK

Φ0,2 do Φ 0,6

Φ 0,2 ¸ Φ 0,3*
(*dopuszcza się tylko
włączenia na trójnik)

na przewody tłoczne

dla > Ć 0,3 możliwość
włączenia na siodło
od Φ 0,4

dla średnic > 0,6 m wymagane jest
indywidualne uzgodnienie z ZGK

Φ 0,2 ¸ Φ 0,3*
(*dopuszcza się tylko
włączenia na trójnik)

Φ 0,8 do Φ1,2
na przewody tłoczne

dla > Φ 0,3 możliwość
włączenia na siodło

przejścia przez
przeszkody

nie

dobór indywidualnie wg obliczeń
statycznych

dobór
indywidualnie
wg obliczeń
statycznych

dobór indywidualnie wg
obliczeń statycznych

dobór indywidualnie wg
obliczeń statycznych

dobór
indywidualnie
wg obliczeń
statycznych

dobór
indywidualnie wg
obliczeń
statycznych

renowacja
istniejących
kanałów

nie

nie

nie

tak (dowolne kształty)

nie

nie

nie

budowa
bezrozkopowa
kanałów

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

ceramiczne obustronnie glazurowane

Dobór zastosowanej klasy rur i kształtek powinien być potwierdzony załączonymi do dokumentacji projektowej obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
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Rysunek nr 5. SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO do rurociągów żeliwnych i stalowych.
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Rysunek nr 6. SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ze studnią wodomierzową.
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Rysunek nr 7. SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO do rurociągu PE – budynek podpiwniczony
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2.5.1.2. Lokalizacja wodomierzy i zaworów głównych
Zestaw wodomierzowy winien być zabudowywany w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej
w odległości do 1 m od linii rozgraniczającej. Zaleca się uwzględnienie możliwości dostępu do studni
wodomierzowej z ulicy poprzez odpowiednie ukształtowanie linii ogrodzenia, zgodnie z zalecaną lokalizacją
studzienek zamieszczoną na rysunku nr 8.
Przy długości połączenia wodociągowego nieprzekraczającego 15 m dopuszcza się lokalizację wodomierza
w komórce technicznej (w wydzielonym miejscu zapewniającym łatwość dostępu eksploatacyjnego), w odległości
do 1 m za ścianą budynku. Pomieszczenie to musi spełniać następujące wymagania: wysokość nie mniejsza niż
1,8 m, posiadać właściwe oświetlenie, wentylację i być wyposażone we wpust do kanalizacji (z wyłączeniem
garażu)). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodu wodociągowego przyłącza przed punktem pomiaru zużycia
pod posadzką piwnicy ani jego zabudowy (np. kafelkami czy boazerią).
Przy połączeniach dłuższych niż 15 m zabudowę zestawu wodomierzowego należy stosować w studzience
wodomierzowej zlokalizowanej w odległości do 1 m od linii rozgraniczającej.
Każde inne rozwiązanie wymaga odrębnego uzgodnienia z GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Przy projektowaniu i wykonawstwie nowych sieci wodociągowych należy uwzględniać budowę przyłączy
i studni wodomierzowych do wszystkich posesji.
Rysunek nr 8. Zalecana lokalizacja studzienek wodomierzowych i kanalizacyjnych z linią ogrodzenia
umożliwiającą eksploatacyjny dostęp z ulicy do ww. obiektów

N5

N3
Linia rozgraniczająca

Proj. KS 0,2
Proj. w 160
ul.Nowakowa

Linia rozgraniczająca

Ogrodzenie

Studz. rewizyjna

N2

N4

Studz. wodomierzowa

N6

2.5.1.3.
Wodomierze
Wodomierze należy zabudowywać zgodnie z normą PN-B-10720, PN-ISO 7858-2, PN-ISO 4064-1,2,3,
zaopiniowanym projektem technicznym, na wysokości odpowiednio 0,41,0 m w budynkach i min. 0,4 m
w studzienkach.
Dobór wielkości, typu i miejsca zainstalowania wodomierza głównego musi być przedstawiony w postaci
obliczeń oraz rysunków w dokumentacji technicznej przedkładanej w Biurze Obsługi Klientów GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o. do zatwierdzenia.
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Z uwagi na różne taryfy opłat dla potrzeb gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, projektowany
sposób zasilania budynku w wodę (zarówno dotyczący zimnej, jak i ciepłej wody) powinien umożliwiać jego
właściwe rozliczanie. W tym celu należy przewidzieć montaż dwóch wodomierzy głównych (1 dla części
mieszkalnej i 1 dla części usługowej) lub za wodomierzem głównym dopuszcza się montaż wodomierza
odliczającego dla części usługowej budynku. Montaż, legalizacja i odczyty wodomierzy odliczających odbywać
się będą staraniem i na koszt Inwestora/właściciela lub zarządcy nieruchomości budynkowej.
Wszystkie wodomierze muszą być zabudowywane w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
dwustronnym umocowaniem (zaleca się stosowanie konsoli wodomierzowych).
Dla wodomierzy o średnicy   50 mm zasuwy oraz wodomierz winny mieć trwałe podparcie oraz
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem kompensatora czy ewentualnie innych kształtek. Niedopuszczalne jest
stosowanie przed i za wodomierzem kształtek kielichowych (żeliwnych, PCV itp.).
Dla wodomierzy o średnicy   50 mm konieczne jest stosowanie zwężek dwukołnierzowych FFR o L 150
mm i zasuw odcinających w wersji długiej. Inne rozwiązania wymagają każdorazowo indywidualnego
uzgodnienia.
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. wymaga stosowania mosiężnych kształtek i łączników na połączeniu
wodociągowym.
2.5.1.4.
Studnie wodomierzowe
Studzienki wodociągowe powinny być projektowane zgodnie z normą PN-91/B-10728.
Zaleca się stosowanie studni wodomierzowych monolitycznych (dostosowanych do warunków
lokalizacyjnych) gwarantujących szczelność, np. polietylenowych.
W studzienkach muszą być stosowane szczeble z materiałów niepodlegających korozji, np. szczeble
złazowe stalowe w otulinie lub ze stali nierdzewnej.
Średnica studzienki kołowej oraz długość i szerokość studzienki prostokątnej nie powinny być mniejsze niż
120 cm.
Studnie wodomierzowe muszą posiadać wentylację grawitacyjną, zapewniającą skuteczne przewietrzanie
(wymóg BHP).
Dopuszcza się stosowanie innych konstrukcji i wielkości studni pod warunkiem uzyskania akceptacji GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
2.5.1.5.
Minimalne przykrycie przyłączy wodociągowych na terenie nieruchomości
Przyłącza na terenie nieruchomości (poza liniami rozgraniczającymi ulic) należy prowadzić z zachowaniem
przykrycia min. 1,2 m.
2.5.1.6.
Minimalny promień gięcia R dla rur PE
Montaż przyłączy z rur PE umożliwia zmiany kierunków w pionie i poziomie z wykorzystaniem elastyczności
materiału z zachowaniem najmniejszego dopuszczalnego promienia ugięcia dla określonej średnicy zgodnie z
zamieszczoną tabelą nr 5:
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Tabela nr 5. Minimalny promień gięcia R dla rur PE

Temperatura układania

Najmniejszy dopuszczalny
promień gięcia R

20°C

dla rur PE
20 x d

10°C

35 x d

0°C

50 x d

Niedopuszczalne jest uginanie rur w sposób niebezpieczny dla ich trwałości. Formowanie łuków przez
podgrzewanie dyskwalifikuje wykonane w ten sposób przyłącze.
2.5.1.7.

Odgałęzienia na przyłączach

GZGK Trzebnica – ERGO nie dopuszcza stosowania odgałęzień od przewodów przyłączy. Zasilenie w
wodę innego obiektu budowlanego na tej samej działce budowlanej realizowane być powinno poprzez procedurę
rozdziału przyłącza w punkcie pomiarowym (równoległy montaż wodomierza) lub zastosowanie wodomierza
odliczającego i budowę wewnętrznej linii wodociągowej.
2.5.1.8.

Taśmy lokalizacyjne

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych do budowy przyłączy wodociągowych, trasę przewodu
należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego o szer. 200 mm z zatopioną
wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw.
2.5.1.9.
Remonty przyłączy
W przypadku wymiany istniejących przyłączy zakres robót obejmuje wymianę zasuwy przyłączeniowej,
wymianę rury przyłącza oraz podejścia pod wodomierz (punktu pomiarowego) z zaworami (zasuwami).
Zdemontowane zestawy wodomierzowe w trakcie wymiany przyłączy Wykonawca robót ma obowiązek
przekazać do depozytu (magazynu) GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. Na ponowne zamontowanie ww.
zestawów wodomierzowych Wykonawca musi uzyskać zgodę GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Plomby montażowe na zabudowanych zestawach wodomierzowych DN 1540 mm zakładają wyłącznie
przedstawiciele służb GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Uwaga: Montaż wodomierza i nawiercenie komunalnej sieci wodociągowej należy zlecać w GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o. Włączenie przyłączy do komunalnej sieci wodociągowej poprzez wbudowanie trójnika
odbywa się zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.5.9.
2.5.1.10. Uziomy naturalne
Użycie materiałów nieprzewodzących (np. PE) do budowy nowych przyłączy oraz zastosowanie kształtek
łączących z wkładkami izolacyjnymi przy naprawach istniejących połączeń doprowadziło do naruszenia
skuteczności zabezpieczeń elektroenergetycznych w nieruchomościach, w których przyłącze domowe
wykorzystywane było jako uziom naturalny.
Wszelkie prace monterskie i remontowe dotyczące:
a)
wymiany przyłączy,
b)
napraw rur wodociągowych połączonych z ich przecinaniem,
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c)
wymiany wodomierzy
muszą być prowadzone z zachowaniem wymogów ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN-92B-01706, PNB-10720 oraz PN-ISO 4064-1,2,3, PN-ICE 60364-4-41 i PN-ICE 60364-5-54 oraz z instrukcjami (opracowanymi z
udziałem jednostek wyspecjalizowanych, np Operator Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej.
Problem uziomów elektroenergetycznych instalacji w świetle wymiany sieci z użyciem materiałów
nieprzewodzących, powinien być ujęty w uzgodnieniach dokumentacji technicznej.
Uwaga! GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, jako operator sieci wodociągowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami, nie wyraża
zgody na wykorzystywanie instalacji wodnej jako uziomu naturalnego.
2.5.1.11. Przyłącza tymczasowe
Przyłącza o charakterze prowizorycznym (np. zasilanie placu budowy) podlegają takim samym rygorom jak
przyłącza do obiektów budowlanych, tj. konieczne jest uzyskanie zapewnienia dostawy wody, uzgodnienie
projektu budowlanego, zgłoszenie wykonania i przeglądu technicznego z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej (szkicu) oraz pomiaru geodezyjnego.
Złączenie z istniejącym rurociągiem rozdzielczym dla średnic nominalnych przyłączy do Dn 50 mm, tak jak
na przyłączach stałych, na zlecenie Inwestora wykonuje (przez nawiercenie) GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej przyłączy o średnicach od Dn 80 mm jak w pkt. 2.1.5.9.
Prowizoryczne połączenia muszą być również uzbrojone jak przyłącza docelowe i wyposażone
w wodomierz, którego demontaż następuje na zlecenie Inwestora przez odpowiednie służby GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o.
Niedopuszczalne jest, bez zgody dostawcy wody, wykorzystywanie przyłączy prowizorycznych do celów
innych niż pierwotnie przewidywane.
W momencie zaprzestania poboru wody należy zlecić GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. odcięcie przyłącza
i zaślepienie otworu w przewodzie wodociągowym lub wykonać odcięcie pod nadzorem przedstawiciela Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. (na koszt Inwestora, korzystającego z przyłącza).
2.5.1.12. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Zgodnie z normą PN-EN 1717:2003, IDT z października 2003 r. na instalacji wodociągowej za zestawem
wodomierzowym należy przewidzieć urządzenie zabezpieczające sieć wodociągową przed wtórnym
zanieczyszczeniem. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej eksploatacji zaworu
antyskażeniowego, zgodnej z zaleceniem producenta.
2.5.1.13. Nawodnione instalacje ppoż.
Przy projektowaniu i budowie nawodnionych instalacji ppoż. należy zachować podstawowe warunki:
1. Opomiarowanie wg PN-ISO 4064-2 i wg zapotrzebowania ppoż. dla danego obiektu.
2. Dla zwiększenia niezawodności instalacji ppoż. mogą być stosowane pompy dla uzyskania odpowiedniego
ciśnienia na wypadek awaryjnego spadku ciśnień wody w sieci.
3. Należy zapewnić wymianę wody w instalacji w celu niedopuszczenia do jej zagniwania.
2.5.1.14. Warunki zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobami
korzystającymi z lokali w budynku lub budynkach wielolokalowych oraz montażu zestawu
wodomierza lokalowego (odliczającego).
Istnieje możliwość zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku lub budynkach
wielolokalowych po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
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o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi
zmianami).
Projektując instalację wodociągową w budynkach wielolokalowych, w których planuje się możliwość
zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z właścicielami lokali, należy przyjąć
rozwiązania gwarantujące pracownikom GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. możliwość swobodnego dostępu do
wodomierza lokalowego celem jego odczytu i kontroli oraz umożliwiające odcięcie dostawy wody do danego
lokalu bez zakłócania dostaw do pozostałych lokali. Zestaw wodomierza lokalowego należy projektować poza
lokalem np. w zamykanej szafce lub w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie temperatura otoczenia nie będzie
spadać poniżej 4C.
Powyższe zasady lokalizacji zestawu wodomierza lokalowego (odliczającego) dotyczą:
1) wszystkich lokali w budynku wielolokalowym, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych,
2) wymogów dla nowo projektowanej instalacji oraz dla istniejącej instalacji, której dostosowanie poprzez
montaż zestawu wodomierza odliczającego wraz z zaworem odcinającym dopływ wody na zewnątrz lokali
jest warunkiem zawarcia umów indywidualnych.
W przypadku lokali użytkowych i niedostosowania instalacji wodociągowej w budynku do wymogów jw.
(brak wodomierzy odliczających na zewnątrz wszystkich lokali w budynku) oraz pobierania przez właściciela
budynku wody na różne cele (taryfy opłat dla gospodarstwa domowego i pozostałych odbiorców), wodomierz
odliczający zainstalowany w lokalu użytkowym może służyć wyłącznie do ustalania ilości wody i/lub ścieków
rozliczanych wg innej taryfy opłat. W tym przypadku właściciel jest zobowiązany do dostarczania w terminie
uzgodnionym z GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. (zgodnie z okresem rozliczeń) wykazu ilości zużytej wody, zaś
podstawą do rozliczeń z właścicielem jest nadal wodomierz główny. Wodomierz zainstalowany w lokalu
użytkowym może stanowić podstawę do rozliczeń wyłącznie między właścicielem/zarządcą budynku a
właścicielem/najemcą lokalu użytkowego. Wówczas GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. będzie uprawnione do
dokonywania kontroli wodomierza odliczającego w celu zweryfikowania przekazywanych wielkości zużycia.
2.5.2.

Szczegóły dotyczące projektowania i wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych

2.5.2.1.
Średnice przyłączy kanalizacyjnych
Połączenia kanalizacyjne do nieruchomości powinny być projektowane z rur o średnicach min. 0,15 m
i minimalnym spadku 1,5%, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi,
odpowiednio większe o min. spadku zgodnie z normą dla danej średnicy przyłącza. Ze względów
eksploatacyjnych odległość urządzeń rewizyjnych na przyłączu nie powinna przekroczyć 30 m.
2.5.2.2.
Materiał do budowy przyłączy kanalizacyjnych
Do budowy przyłączy kanalizacyjnych zaleca się stosować materiały identyczne do zastosowanych przy
realizacji kanałów komunalnych. Należy stosować rury i kształtki kamionkowe kielichowe na uszczelki gumowe
lub poliuretanowe. Dopuszczalne jest stosowanie rur kanalizacyjnych PVC SN8 lub trwalszych.
2.5.2.3.
Włączenia do kanałów
Włączenie do kanału powinno być wykonywane skośnie do osi kanału zgodnie z kierunkiem przepływu
ścieków (pod kątem 45°). Należy także zastosować trójnik skośny w przypadku dużego zagłębienia kanału
komunalnego, gdy przyłącze przechodzi w odcinek pionowy (stojak). W obu przypadkach zastosowane kształtki
nie mogą powodować zaburzenia przepływu.
W przypadku kanałów kamionkowych, włączenia do istniejącej sieci należy wykonywać z wykorzystaniem
istniejących trójników. Przy ich braku należy projektować wstawienie trójnika do kanału o typowym przekroju lub,
w uzasadnionych przypadkach, należy projektować studzienki połączeniowe.
Zaleca się projektowanie i stosowanie prefabrykowanych króćców wraz z uszczelkami gumowymi.
Włączenia nie mogą powodować naruszenia konstrukcji kanału.
Do kanałów o średnicach   0,3 m można stosować włączenia przegubowo-wciskowe lub siodłowe
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z przegubem.
Otwór dla króćca (do przyłączenia wpustu) w kanałach murowanych, ceglanych, GRP itd. należy
wykonywać tylko przy użyciu specjalnych wiertnic, aby nie uszkodzić konstrukcji i nie naruszyć szczelności ww.
obiektów.
Do kanałów żelbetowych zabezpieczonych specjalną izolacją oraz kanałów przebiegających w rurach
ochronnych, włączenia mogą być dokonywane wyłącznie w komorach.
Przy dużych różnicach zagłębienia kanału komunalnego i przyłącza, w przypadku włączenia do istniejącej
studni kanalizacyjnej, należy stosować kaskadę rurową na zewnątrz studzienki. W wypadku włączenia do trójnika
dopuszcza się prowadzenie przykanalika pod kątem 45 (przełom spadku) do uzyskania odpowiedniego
wypłycenia z zachowaniem min. przykrycia przewodu - 1,40 m w liniach rozgraniczających ulicy.
Wstawianie trójników do kanału czynnego oraz wykonanie otworów w kanałach murowanych lub
betonowych i studniach rewizyjnych oraz wstawianie króćców należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Projektowane studzienki rewizyjne na przyłączu kanalizacyjnym powinny być umieszczone możliwie
najbliżej linii rozgraniczającej nieruchomości (maks. do 2 m).
Przy projektowaniu włączeń do kanałów położonych na znacznych głębokościach, w szczególności poniżej
poziomu wód gruntowych, do projektu należy dołączyć wyniki badań geologicznych gruntu z opisem prowadzenia
robót ziemnych i wykonania włączenia.
2.5.2.4.
Przybory kanalizacyjne
W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 33,
poz. 270 i Dz.U. nr 109, poz. 1156) przybory kanalizacyjne, zlokalizowane w pomieszczeniach (miejscach)
usytuowanych poniżej poziomu terenu, powinny posiadać zamknięcia przeciwzalewowe (przy podłączeniach do
kanalizacji sanitarnej) lub przeciwburzowe (kanalizacja ogólnospławna), otwierane wyłącznie na czas korzystania
z przyborów, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach
użyteczności publicznej – zamknięcia samoczynne.
W przypadkach, gdy konieczne jest ciągłe odprowadzanie ścieków z nisko położonych przyborów, należy
stosować indywidualne przepompownie ścieków.
Urządzenia te są własnością i pozostają w eksploatacji właściciela/zarządcy obiektu (do jego obowiązków
należy dbanie o ich stan techniczny i manipulacja tymi urządzeniami) i właściciel/zarządca ponosi
odpowiedzialność za sprawność urządzeń przeciwzalewowych i pompowych.
Główny pion kanalizacyjny w budynku powinien być zaopatrzony w typową rurę wywiewną i nie należy
stosować na nim zaworów napowietrzających.
Przy likwidacji zbiorników bezodpływowych, po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej i rozpoczęciu
jego eksploatacji, Inwestor winien dokonać opróżnienia zbiornika, dezynfekcji, jego rozszczelnienia poprzez
rozbicie płyty dennej, a następnie zasypania pustej przestrzeni gruzem i piaskiem.
2.5.2.5.
Podłączenia do nieruchomości odprowadzających ścieki przemysłowe
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej na terenie
Trzebnicy są określone w tabeli nr 6 (poniżej). Jakość ścieków odnośnie pozostałych wskaźników winna
odpowiadać wymogom określonym w Dz.U. nr 129, poz. 1108 z późniejszymi zmianami – w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
W przypadku przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości pobierającej wodę na inne cele
niż bytowo-gospodarcze, wymagania dotyczące podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości
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jak w pkt. 2.5. zostają rozszerzone o:
1. ad. 3. Opis techniczny z charakterystyką obiektu:
- rodzaj działalności,
- cele poboru wody,
- źródła powstawania ścieków,
- urządzenia do podczyszczania ścieków.
2. ad. 4. Bilans wodno-ściekowy w rozbiciu na cele poboru wody i źródła powstawania ścieków; w
przypadku kilku przyłączy kanalizacyjnych - w rozbiciu na te połączenia,
3. ad. 5. Plan sytuacyjny terenu z naniesioną zakładową siecią kanalizacyjną wraz z urządzeniami do
podczyszczania ścieków,
4. ad. 9. Dane odnośnie urządzeń do podczyszczania ścieków (punkt dodatkowy).
Na odbiór ścieków z przedmiotowych obiektów należy zawrzeć odpowiednią umowę w Biurze Obsługi
Klientów GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
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Tabela nr 6. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji
miejskiej, obowiązujące na terenie Trzebnicy i Skarszyna
WSKAŹNIK

WARTOŚĆ

temperatura

35 o C i poniżej

odczyn

6,5- 9,0 pH

ołów

0,1 mg Pb / dm3 i poniżej

miedź

0,2 mg Cu/ dm3 i poniżej

rtęć

0,1 mg Hg / dm3 i poniżej

kadm

0,1 mg Cd / dm3 i poniżej

cynk

5,0 mg Zn / dm3 i poniżej

chrom ogólny

0,2 mg Cr / dm3 i poniżej

nikiel

1,0 mg Ni / dm3 i poniżej

substancje ekstrahujące się eterem naftowym

50 mg/ dm3 i poniżej

zawiesina ogólna

200 mg/ dm3 i poniżej

ChZT metodą dwuchromianową

700 mg O2 /dm3 i poniżej

BZT5

500 mg O2 /dm3 i poniżej

chlorki

1000mg Cl/ dm3 i poniżej

siarczany

500 mgSO4/ dm3 i poniżej

fosfor ogólny

15,0 mg P/ dm3 i poniżej

azot ogólny

65,0 mg N/ dm3 i poniżej

Pozostałe wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002
r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129, poz.1108 z późniejszymi zmianami).

2.5.2.6.
Studzienki schładzające
W węzłach cieplnych, przy stosowaniu studzienek schładzających, wyloty do kanału muszą posiadać
zamknięcia (zasuwa) otwierane na czas korzystania ze studzienki, niezależnie od poziomu jej posadowienia.
Konstrukcja studzienki, jej pojemność i zastosowane urządzenia muszą gwarantować przy zrzucie gorącej wody
obniżenie jej temperatury do 35ºC. Zabroniony jest zrzut ścieków o temperaturze powyżej 35ºC.
2.5.2.7.
Eksploatacja przyłączy kanalizacyjnych
Przy budowie przyłączy związanych z rurociągiem nowo budowanym, zaleca się uwzględnienie możliwości
dostępu do studni kanalizacyjnej z ulicy, poprzez odpowiednie ukształtowanie linii ogrodzenia, zgodnie z
propozycją lokalizacji zamieszczoną na rysunku nr 8 (str. 33).
W przypadku budownictwa wielorodzinnego rewizje kanalizacyjne muszą być lokalizowane w oddzielnych,
ogólnodostępnych, oznakowanych pomieszczeniach.
Do odbioru lub przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjne należy zgłaszać w stanie odkrytym.
W szczególnych przypadkach odbiór przyłącza kanalizacyjnego zasypanego może odbyć się na podstawie
inspekcji kamerą TV przewodu (inspekcja TV wykonana przez służby GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. na
zlecenie i koszt Inwestora).
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2.5.2.8. Obowiązki właścicieli nieruchomości przyłączonych do miejskich sieci wod.-kan.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami. Ponadto zobowiązany jest do wnoszenia opłat za
pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji komunalnej ( art. 8 pkt 1 Ustawy)
Zgodnie z art. 28:
1. „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń
wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
3. Karze określonej w ust.1 podlega także ten, kto:
 uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach,
urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub
utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
 nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania
czynności określonych w art. 7. (...)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.
Ponadto pobór wody z komunalnej sieci wodociągowej i wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń
kanalizacyjnych bez pisemnej umowy i bez uregulowania opłat z tego tytułu naraża GZGK Trzebnica ERGO Sp. z
o.o. na szkodę, a dla drugiej strony stanowi przysporzenie majątkowe uzyskane bez tytułu prawnego.
Dochodzenie należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia właścicieli nieruchomości, posiadających
nielegalne przyłącza wodociągowe czy przykanaliki i nieregulujących opłat za pobór wody i wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, można dochodzić (w przypadku braku porozumienia na mocy ugody) na
drodze postępowania sądowego.
2.6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
Do budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych stosowane mogą być materiały i urządzenia,
na które została ustanowiona właściwa przedmiotowo Polska Norma.
Dla materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, nieobjętych Polskimi lub Europejskimi Normami,
należy uzyskać aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
COBRTI INSTAL, Warszawa, ul. Ksawerów 21 - tj. potwierdzenie, że wyrób nadaje się do określonego
przeznaczenia.
Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla
zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub CE).
Wykonawca przystępujący do robót renowacyjnych również winien posiadać aprobatę techniczną COBRTI
INSTAL na zastosowane materiały do renowacji przewodów, obowiązującą co najmniej na czas prowadzenia
robót.
Powyższe zagadnienia reguluje Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst
jednolity, Dz.U. nr 204, poz. 2087 z 2004 r.) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92, poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami.
Dla materiałów stosowanych do przesyłu wody i mających kontakt z wodą pitną należy przedstawić:

atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24,

decyzję miejscowego PPIS na ich zastosowanie.
Przy projektowaniu sieci należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zasady zachowania jednolitości
stosowanych materiałów, przewidzianych w tych technologiach łączeń i kształtek.
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W dokumentacji projektowej muszą być uwzględnione wymagania producenta dotyczące technologii
zabudowy dopuszczonych do stosowania materiałów.
Opracowania projektowe powinny uwzględniać możliwość obsługi sieci i urządzeń wodociągowych oraz
kanalizacyjnych nowoczesnym sprzętem eksploatacyjnym.
Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń
identyfikacyjnych (linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury). Pozwoli to w
razie zaistniałej potrzeby na jednoznaczną identyfikację zabudowanych rur, tj. materiału, średnicy, grubości
ścianki, typoszeregu, ciśnienia nominalnego i producenta oraz datę produkcji.
2.7. WYTYCZNE POZOSTAŁYCH BRANŻ
2.7.1. Wytyczne projektowania przepompowni ścieków
Wytyczne projektowania przepompowni ścieków oraz kanałów ciśnieniowych eksploatowanych przez GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o. stanowią odrębne opracowanie, które jest udostępniane nieodpłatnie
zainteresowanym jednostkom projektowym i wykonawczym.
2.7.2. Wytyczne branży elektrycznej
Wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji techniczno-projektowej (wykonawczej i powykonawczej) na
zamówienie GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w branży elektrycznej stanowią odrębne opracowanie
udostępniane projektantom, którm GZGK TRZEBNICA ERGO Sp. z o.o. Zleca wykonanie projektów branży
elektrycznej.
2.7.3. Wymagania dotyczące projektu układu automatyki
Wymagania dotyczące projektu układu automatyki stanowią odrębne opracowanie udostępniane
projektantom, którym GZGK TRZEBNICA ERGO Sp. z o.o. zleca wykonanie projektów branży AKPiA.
2.7.4. Wymagania do projektowania pomiaru przepływu, instalowanego w celu rozliczenia ilości
ścieków przekazywanych do systemu kanalizacyjnego GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Wymagania do projektowania pomiaru przepływu instalowanego w celu rozliczenia ilości ścieków
przekazywanych do systemu kanalizacyjnego GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. są zamieszczone jako załącznik
nr 1 do niniejszych „Wytycznych projektowania”.

3. INFORMACJE DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
3.1. INFORMACJE W ZAKRESIE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
Informacje na temat istniejących i projektowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Inwestorzy i
projektanci informacje mogą uzyskać w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 w
Trzebnicy, Biuro Obsługi Klientów.
1. Wnioski o zapewnienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sporządzone na drukach
dostępnych w Biurze obsługi Klientów wraz z mapą w skali 1:500 i zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz
dokumentem potwierdzającym prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy
składać w Sekretariacie lub w Biurze Obsługi Klientów GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o., pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1 w Trzebnicy. Druk wniosku można także ze strony internetowej: www.ergo.trzebnica.pl
2. W wypadku zabudowy wielorodzinnej i przemysłowej należy dołączyć wypełniony kwestionariusz
zawierający informacje o maks. sekundowym (określonym w l/s) i dobowym (w m3/d) zapotrzebowaniu na wodę
z rozgraniczeniem zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne i p.poż. oraz o maks. ilości
ścieków sanitarnych i wód opadowych odprowadzanych z nieruchomości do kanalizacji miejskiej. Druk
kwestionariusza można uzyskać w Biurze Obsługi Klientów lub na stronie internetowej: .
3. Wnioski o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wraz opracowaniem projektowym w 2
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egzemplarzach , sporządzone na druku „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego” należy składać w K Sekretariacie lub w Biurze Obsługi Klientów GZGK
Trzebnica ERGO Sp. z o.o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy Płatnicy podatku VAT powinni podać na
wniosku numer identyfikacyjny NIP. Druk wniosku można uzyskać w Biurze Obsługi Klientów lub na stronie
internetowej: www.ergo.trzebnica.pl
Projekt powinien zawierać dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
kopie uzyskanego uprzednio zapewnienia dostarczania wody/odprowadzania ścieków wraz z dowodem jego
opłacenia.
Rozpatrzenie dokumentacji projektowej przyłączy jest usługą niepłatną.
Na podstawie uzgodnionego projektu, po dokonaniu zgłoszenia wykonania przyłącza, Inwestor może
przystąpić do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Inwestor może zlecić wykonanie przyłączy wod.-kan. wyspecjalizowanej firmie. W takim wypadku
czynności GZGK TRZEBNICA ograniczają się do złączenia przyłącza z czynną siecią wodociągową lub
kanalizacyjną oraz dokonania przeglądu zgodności wykonania przyłącza z uzgodnionym projektem.
W procesie budowy przyłącza przez wynajętą przez inwestora firmę do GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. należy
zlecić składając wniosek na piśmie:
- złączenie wykonywanego przyłącza wodociągowego przez nawiercenie wodociągu będącego pod
ciśnieniem (dot. przyłączy wodociągowych o średnicy od 25 do 63 mm), Przygotowanie wykopu do
nawiercenia wodociągu lub wstawienia trójnika (króćca) do czynnego kanału jest sprawdzane przez
przedstawiciela GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
- przegląd techniczny przyłącza,
- montaż wodomierza,
-

zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Wstawienie trójnika na czynnej sieci wodociągowej oraz wstawienie trójnika, budowa studni rewizyjnej lub
wykonanie otworu w istniejącej studni na czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem
przedstawiciela GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
Ułożone przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru
geodezyjnego, a następnie do przeglądu technicznego lub odbioru w Biurze Obsługi Klientów GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o.
Przed złożeniem wniosku o przyłączenie, wykonanie, przegląd lub odbiór techniczny przyłącza wod.-kan.
oraz zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, nieruchomość powinna posiadać
numer nadany przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego W Trzebnicy.
Po wykonaniu obsypki do wysokości 30 cm trasę przyłączy wodociągowych z rur PE należy oznaczyć taśmą
lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić
na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw.
Na wykonanych przyłączach wodomierze główne montuje na własny koszt GZGK Trzebnica ERGO Sp. z
o.o. Wodomierze odliczające (np. dla innej taryfy opłat) GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. może zamontować na
zlecenie i koszt Inwestora.
Termin zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynika z pozytywnie dokonanego
odbioru lub przeglądu technicznego przyłącza.
Na podstawie protokołu odbioru końcowego lub przeglądu technicznego jest sporządzany szkic i kartoteka
przyłącza.
Na podstawie ww. dokumentów oraz mapy powykonawczej z naniesionymi przyłączami GZGK Trzebnica
ERGO Sp. z o.o. wydaje zaświadczenie o przyłączeniu budynku do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej .
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3.2. WAŻNOŚĆ UZGODNIEŃ
Zapewnienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej
wraz z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, wydawane przez GZGK Trzebnica ERGO
Sp. z o.o., zachowują swą ważność przez okres 2 lat od daty wystawienia.

4.

UŻYTE DO OPRACOWANIA NORMY I PRZEPISY

4.1

POLSKIE NORMY

PN-EN 805: 2002

Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części
składowych

PN-87/B-01060

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

PN-B-01700:1999

Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

PN-B-10720:1998

Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

PN-91/B-10728

Studzienki wodociągowe

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez
przepływ zwrotny

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02479:1998

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

PN-71/B-02710

Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych

PN-B-02863:1997

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć
wodociągowa przeciwpożarowa

PN-B-02864:1997

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa

PN-B-02863/Az1

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć
wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1)

PN-B-02864/Az1

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru (Zmiana Az1)

PN-EN 124: 2000

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

PN-EN 295-1:1999

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
Wymagania

PN-EN 295-2:1999

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
Sterowanie jakością i pobieranie próbek

PN-EN 295-3:1999

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody
badań
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PN-EN 12954:2004

Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne
i zastosowania dotyczące rurociągów

PN-B-10702:1999

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN–1329-1:2001

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 545: 2002

Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-89/H-02650

Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

PN-82/H-74002

Żeliwne rury kanalizacyjne

PN-84/H-74101

Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

PN-81/H-74100

Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania

PN-84/H-74102

Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych

PN-64/H-74204

Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-76/M-34034

Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2:1997

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 7858-1

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania

4.2

PRZEPISY I DOKUMENTY

1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami);
2.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 r. poz. 469);

3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

4.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami);
5.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 782, 985,
1039, 1180, 1265.);
6.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717
późniejszymi zmianami),
7.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami);

8.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz 21 z późniejszymi zmianami);

9.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 100, poz.
1086 z późniejszymi zmianami);
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10.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz.1568 z późniejszymi
zmianami);
11.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 r późniejszymi
zmianami.);
12.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881);

13.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351);

14.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);
15.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013, poz. 640);
16.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463);
17.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 43, poz. 430);
18.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 63, poz. 735);
19.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462);
20.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–
użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
21.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121, poz. 1137);
22.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719);
23.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030);
24.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417);
25.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz.U. nr 8, poz. 70);
26.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 2993, nr 96,
poz. 437);
27.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006, nr
136, poz. 964);
28.
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu, na rok 2015 (MP 2014, poz.648);
29.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr 138, poz. 1554);
30.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108,
poz. 953);
31.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490);
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32.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);
33.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosków o pozwolenie na
budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowę (Dz.U. nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami);
34.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami);
35.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 8, poz. 71);
Inne dokumenty:
36.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1994 r.; Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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Załącznik nr 1

WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA POMIARU PRZEPŁYWU INSTALOWANEGO W CELU
ROZLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO
EKSPLOATOWANEGO PRZEZ GZGK TRZEBNICA - ERGO SP. Z O.O.
W celu zainstalowania urządzenia do pomiaru ilości ścieków przekazywanych do systemu kanalizacyjnego
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy należy wykonać dokumentację wykonawczą, spełniającą
następujące wymagania:
1. Należy wykazać spełnienie wymagań instalacyjnych producenta urządzenia pomiarowego pod względem
sposobu montażu sondy pomiarowej na instalacji technologicznej, w szczególności:
- dobór średnicy przepływomierza do przewidywanego przepływu minimalnego i maksymalnego
ścieków,
- zapewnienie laminarnego przepływu strugi przez zachowanie wymaganych przez producenta
przepływomierza odległości prostoliniowych rurociągu przed i za przepływomierzem, zastosowanie
zwężek o odpowiednim kształcie,
- wykazanie na profilu wycinka instalacji spełnienia warunku samoczynnego odpowietrzania
rurociągu w miejscu pomiaru.
2.

Należy zaprojektować typ i model urządzenia, które może być zastosowane jako przepływomierz.
Urządzenie ma mieć możliwość zaplombowania po montażu pokrywy przetwornika. Przetwornik powinien
mieć lokalny wskaźnik niezerowanego licznika przepływu.

3.

Do przetwornika należy podłączyć urządzenie zliczające ilość przepływających ścieków. Urządzenie to
powinno spełniać następujące wymagania:
- wyposażenie w port komunikacyjny do zdalnego odczytu zawartości pamięci, rodzaj urządzenia
komunikacyjnego należy uzgodnić w fazie projektowania ze służbami GZGK Trzebnica ERGO Sp. z
o.o.,
- do połączenia sygnałowego z przetwornikiem przepływomierza dla funkcji licznika należy
zastosować wyjście impulsowe, należy również odczytać chwilową wartość przepływu,
- do urządzenia należy doprowadzić sygnalizację zaniku zasilania przepływomierza,
- wyposażenie w wewnętrzną pamięć, umożliwiającą przechowanie przekazanych danych
przez okres co najmniej 4 dni, z zapisem daty i czasu zdarzenia,
- wyposażenie w port komunikacyjny dla awaryjnego podłączenia przenośnego komputera w celu
odczytania zapisanych danych; może być to wspólny port dla urządzenia do zdalnego odczytu
danych.

4.

Projekt należy uzgodnić z służbami technicznymi ZWiK w GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.
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Załącznik nr 2

WYKONAWSTWO PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Z RUR PE – ISTOTNE UWAGI
Połączenia rur o różnych grubościach ścianek (SDR 11 i SDR 17) należy wykonywać wyłącznie za pomocą
kształtek elektrooporowych.
Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów
wodociągowych należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych
(linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury). Pozwoli to w razie potrzeby na
jednoznaczną identyfikację zabudowanych rur, tj. materiału, średnicy, grubości ścianki, typoszeregu, ciśnienia
nominalnego i producenta.
Kontrola jakości połączeń. Istnieją cztery podstawowe grupy metod oceny jakości zgrzeiny:
1. Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu.
2. Oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur.
3. Badania rentgenograficzne i ultradźwiękowe.
4. Badania niszczące.
Pomiar parametrów geometrycznych każdego wykonanego zgrzewu jest obligatoryjny.
Prawidłowość wykonania zgrzewu (w metodzie pomiaru parametrów geometrycznych zgrzeiny) ocenia się
wg następujących kryteriów:
1. Szerokość wypływki.
2. Różnica szerokości wałeczków wypływki.
3. Zagłębienie rowka między wałeczkami.
4. Przesunięcie ścianek łączonych rur.
Parametry te mierzy się za pomocą suwmiarki lub innego przyrządu pomiarowego, pozwalającego na pomiar
z dokładnością do 0,01 mm.
Dla dodatkowej oceny można wypływkę zewnętrzną ściąć równo z powierzchnią zgrzewanych rur.
Na rysunku nr 9 przedstawione są wymiary, które podlegają kontroli. Kryteria oceny są następujące:
Rysunek nr 9. Wymiary geometryczne spoiny doczołowej.

B
Smin

k

v

e
Smax

Wartość “k” nie może być mniejsza od zera, wartość “v” przesunięcia ścianek nie powinna przekraczać
10% grubości ścianki “e”, a szerokość wypływki “B” powinna mieć następującą wartość
(wg DVS 2207): B = (0,68 ¸1,0) *e [mm], gdzie e - grubość ścianki [mm]
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minimalna i maksymalna szerokość wypływki winna odpowiadać podanym poniżej wartościom:
Bmin  0,9*Bśr.
Bśr. = Bmin + Bmax / 2  B
B max  1,1*Bśr.



różnica szerokości wałeczków wypływki (Smax - Smin) nie powinna przekraczać 20% szerokości wypływki
“B” zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunku nr 9 (powyżej).

Jeśli którykolwiek z parametrów wypływek nie mieści się w ustalonych granicach, należy wypływkę wyciąć
i wykonać nowy zgrzew.
W uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane pozostałe metody kontroli jakości połączeń.
Dokumentacja odbiorowa. Przy odbiorze wodociągu z polietylenu (wymagania dot. wodociągów wykonywanych
metodą tradycyjną tj. z żeliwa, stali - patrz pkt. 2.3.; 2.3.1.; 2.3.2) obowiązują zasady jak w pkt. 2.3.; 2.3.1.;
2.3.2, przy czym należy przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty:
1. Projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie budowy (projekt
powykonawczy).
2. Atesty i aprobaty rur oraz specyfikacje dostawy rur.
3. Dokumentację techniczną łączenia rur tj. wydruki ze zgrzewarek. W czasie budowy wodociągu należy
prowadzić listę zgrzewów (przykładowy wzór w załączniku do załącznika), zawierającą szkic trasy,
usytuowanie zgrzewu (w mb.), nr kolejny zgrzewu, rodzaj zgrzewania (C - doczołowe, E - elektrooporowe),
nazwisko zgrzewacza.
4. Protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu.
5. Protokoły ze sprawdzenia prawidłowości ułożenia wodociągu w wykopie oraz przy przejściu przez
przeszkody.
6. Protokół z zasypania wodociągu wraz z oznakowaniem trasy taśmą lokalizacyjną. Pozycje od 4 do 6 ujęte
mogą być w jednym dokumencie.
7. Protokół z wynikami badań wody wykonanymi przez odpowiednie służby sanepidu.
8. Protokoły odbioru prób szczelności.
9. Szkice węzłów połączeniowych.
10. Atesty i aprobaty techniczne oraz decyzje PPIS na wbudowaną armaturę i kształtki.
11. Geodezyjne pomiary powykonawcze.
12. Dokumenty pomiarowe - szkice polowe
13. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności użytych materiałów pomocniczych z obowiązującymi
normami.
14. Dziennik budowy (do wglądu).
15. Kopia pozwolenia na budowę.
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Załącznik do uwag dotyczących wykonawstwa rurociągów z rur PE

LISTA ZGRZEWÓW
Budowa: Wodociąg  110 PE-HD , ul. Krótka w Trzebnicy.

Szkic trasy

Usytuowanie
zgrzewu mb.
trasy

Nr zgrzewu

Rodzaj
Nr karty
zgrzewu kontrolnej

0

1

C

12

2

C

24

3

C

36

4

C

46

4

C

58

6

E

70

6

C

82

7

c

90

8.1

C

92

8.2

C

93

9

C
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Załącznik nr 3
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.

WNIOSEK O WYKONANIE PRAC NA CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Włączenie nowo budowanego rurociągu/sieci po renowacji
1.

Nazwa inwestora prac:

.....................................................................................................................................................................
2.

Dane projektowe:

a)

Nr uzgodnienia GZGK .......................................................................................................................................

Nazwa wykonawcy prac: ………………………………………………………………………………………….
3.

Dane osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace:

a)

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

b)

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................

c)

Nr i nazwa uprawnień budowlanych ....................................................................................................................

d)

Telefon kontaktowy .............................................................................................................................................

4.

Charakterystyka prac:

a)

Lokalizacja (ulica) ...............................................................................................................................................

b)

Rodzaj prac: wstawienie trójnika, dopięcie do istniejącego rurociągu (zasuwy, trójnika), kolizja, inne
....................................................................................................................................................................................

c)

Włączenie do eksploatacji odcinka sieci o średnicy ......................, od węzła ................... do węzła....................

d)

Harmonogram czasowy prac, proponowana data ..............................................................................................

-

wyłączenie wody (wypełnia GZGK) ..................................................................................................................

-

prace przygotowawczo–montażowe .................................................................................................................

-

włączenie wody (wypełnia GZGK)....................................................................................................................

-

płukanie sieci po wykonaniu prac (wypełnia ZGK)..............................................................................................

Załączniki:
1.

kserokopia pozwolenia na budowę (przy nowych sieciach),

2.

szkic montażowy węzła z opisem kształtek i armatury,

3.

szkic pomiaru geodezyjnego wykonanej sieci,

4.

zlecenie wyłączenia, włączenia wody upoważniające GZGK do wystawienia faktury VAT ( wraz z nr NIP),

5.

protokół próby szczelności,

6.

potwierdzona przez PPIS kopia zlecenia badań laboratoryjnych wody,

7.

informacja o średnicy i długości wpinanej sieci i ilości wody zużytej do płukania wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Oświadczam, że w terminie 3 dni przed planowanym terminem prac przedłożę decyzję PPIS na zastosowane materiały i wyniki prób wody wraz z decyzją
na wpięcie.
Trzebnica, dnia ..................................

Pieczątka i podpis składającego wniosek
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Załącznik nr 4
GZGK Trzebnica ERGO Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO WĘZŁA
Adres (ulica, plac) .................................................................................................................... nr ..........................

Nr sekcji 1:500: ....................................................................... Nr projektu: ............................................................

Data wykonania prac: ....................................................................................................... .........................................

Inwestor: ......................................................................................................................................................................

Wykonawca: ................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Prace wykonane zgodnie z uzgodnionym szkicem pod względem technicznym i materiałowym:

Pomiar branżowy wykonał .........................................................................................................................................

Jakość wykonanych prac (uwagi): ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Przedstawiciel wykonawcy (zdający): ...........................................................................................................................

Użytkownik (odbierający): ...........................................................................................................................................

Podpisy:
.....................................................................
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