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 Wymagania odbiorowe oraz procedury dla wykonywanych sieci wod.-kan. 
na terenie Gminy Trzebnica 

 

I. SIECI WODOCIĄGOWE. 

ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY (warunkuje możliwość złączenia wykonanego odcinka sieci 

wodociągowej  z czynną siecią wodociągową eksploatowaną przez GZGK Trzebnica - ERGO). 

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. protokoły z poszczególnych prób szczelności, 

2. pełną analizę wody, wykonaną przez certyfikowane laboratorium  

3. projekt techniczny powykonawczy wykonanych odcinków sieci wodociągowej, 

4. schemat poglądowy wykonanych odcinków sieci wodociągowej z naniesioną armaturą i 

orientacją w terenie,  

5. deklaracje zgodności oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie na 

zamontowane rury i urządzenia, 

6. raporty zgrzewania, zawierające: szkice polowe z domiarami geodezyjnymi zgrzewów, wykaz 

współrzędnych pomierzonych zgrzewów trasy sieci wodociągowej, protokoły zgrzewania (karty 

zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem 

poglądowym wykonanej sieci wodociągowej. 

 

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 

Do wniosku o dokonanie odbioru należy dołączyć dokumentację powykonawczą, sporządzoną 

zgodnie z „Wytycznymi sporządzania dokumentacji powykonawczej” zawierającą m.in.: 

1. pełna dokumentacja geodezyjną, a w tym:  

 mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez PODGiK w 

Trzebnicy,  

 szkice polowe,  

 wykaz współrzędnych  

 płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” z rozszerzeniem 

dwg oraz plik z wykazem współrzędnych  punktów w układzie „2000” z rozszerzeniem txt) 

2. dokumentację projektową powykonawczą – projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

3. schemat poglądowy całej wykonanej sieci z naniesieniem armatury oraz punktami 

orientacyjnymi w terenie. 

II. SIECI KANALIZACYJNE 

ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY (warunkuje możliwość włączenia wykonanego odcinka sieci 

kanalizacyjnej do czynnej sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez GZGK Trzebnica - ERGO). 

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. projekt techniczny powykonawczy wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej, 
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2. schemat wykonanej sieci kanalizacyjnej z naniesionymi studzienkami lub armaturą i orientacją 

w terenie, 

3. deklaracje zgodności na zamontowane rury i urządzenia, 

4. raport z wykonanej diagnostyki sieci kanalizacji sanitarnej (inspekcja telewizyjna). W raporcie 

należy zamieścić plan sytuacyjny przekazywanych do odbioru odcinków sieci kanalizacyjnej, 

uwagi o stanie kanału, wykres ze średnimi spadkami sprawdzanego odcinka kanalizacji. 

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 

Do odbioru należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Pełna dokumentacja geodezyjna powykonawcza: 

 - mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez GZGK Trzebnica -  

ERGO Sp. z o.o.  

 szkice polowe,  

 wykaz współrzędnych,  

 płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” z rozszerzeniem 

dwg oraz plik z wykazem współrzędnych  punktów w układzie „2000” z rozszerzeniem txt) 

 szkic spadków z naniesieniem: długości pomiędzy studniami, spadków wyrażonych  

w procentach lub promilach, kierunków spadków oraz rzędnych góry i dna każdej  

ze studzienek. 

 pełne karty studni dla każdej nowo powstałej zinwentaryzowanej studni, jak również 

istniejących studzienek, do których wykonuje się podłączenie ( jeżeli karta studni istnieje  

w zasobie GZGK Trzebnica - ERGO w Trzebnicy wystarczy wykonać jej aktualizację i 

dołączyć ksero takiej studni do przekazywanej dokumentacji). 

2. Dokumentację projektową powykonawczą: 

• projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• schemat poglądowy całej wykonanej sieci z naniesieniem armatury, studzienek oraz 

orientacją w terenie, 

3. W wypadku sieci kanalizacyjnej wykonywanej z rur PEHD metodą zgrzewania należy 

dostarczyć książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z domiarami geodezyjnymi 

zgrzewów, wykaz współrzędnych pomierzonych zgrzewów trasy sieci kanalizacyjnej, protokoły 

zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze 

schematem poglądowym wykonanej sieci kanalizacyjnej. 

III.  PROCEDURA ZŁĄCZEŃ NOWOWYBUDOWANYCH SIECI WOD.-KAN. 

 Każdorazowo należy składać zlecenie na złączenie budowanych sieci i odbiór techniczny 

częściowy bądź końcowy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Zakres wyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na czas robót związanych ze złączeniem 

nowo wybudowanych odcinków sieci należy każdorazowo uzgodnić z Biurem Obsługi Klientów 

GZGK Trzebnica - ERGO Sp. z o.o. z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, po złożeniu 

wymaganych wszystkich w/w dokumentów. 


