Urzędów dn. 07.11.2106r

Informacja o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
I Informacje ogólne :
1. Zamiar wykonania przyłączenia należy zgłosić do ZGK w Urzędowie przy ul. Wodnej 76.
2. Należy uzyskać inwidualne warunki techniczne – wydawane przez ZGK bezpłatnie.
3. ZGK nie wymaga wykonania dokumentacji technicznej w formie projektu.
W celu ułatwienia i zminimalizowania kosztów ZGK Urzędów na wniosek strony , opracuje
i uzgodni plan sytuacyjny przyłącza .
4. Przyłącze można wykonać poprzez zlecenie firmom prowadzącym działalność.
w tym zakresie lub poprzez ZGK w Urzędowie . Jeżeli przyłącze wykonywane będzie
przez ZGK , firma zapewnia wykonanie wszystkich niezbędnych formalności od
zakupu materiałów do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
Istnieje możliwość rozłożenia kosztów budowy na dogodne raty.
5. Przed zasypaniem przyłącza należy zgłosić gotowość odbioru do siedziby ZGK może
być telefonicznie ( nr.telefonu 81 82-25 -167). Po dokonaniu odbioru należy podpisać
protokół odbioru technicznego .
6. Uzgodnione przyłącze kanalizacji sanitarnej i lokalizacja studni rewizyjnej musi odpowiadać
Przepisom Prawa Budowlanego
7. Wykonane przyłącze należy zainwentaryzować przez uprawionego geodetę i złożyć
wniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków .
Odbiory przyłącz kanalizacji sanitarnej wykonywane są bezpłatnie.
Mapą z siecią kanalizacji sanitarnej dysponuje ZGK Urzędów
II Ogólne warunki techniczne przyłączy.
Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni
kanalizacyjnej należy wykonać poprzez szczelne połączenie rury kanalizacyjnej
ze studnią , uszczelką insitu . Otwór w studzience kanalizacyjnej należy wykonać
wiertnicą o średnicy fi 160.
Przyłącze należy wykonać z rur PCV o średnicy fi 160 , posiadające wymagane certyfikaty
świadectwa dopuszczalne do stosowania w budownictwie , gwarantującą 100% szczelności.
Przy realizacji przyłącza zachować min. 2% spadek w kierunku studni kanalizacyjnej .

III. Studnia rewizyjna i jej lokalizacja.
Studzienkę rewizyjną należy lokalizować w miejscu uzgodnionym z ZGK w Urzędowie
pomiędzy budynkiem a miejscem włączenia do sieci .Studzienkę rewizyjną stosuje się
w przypadkach :
załamania linii podłączenia
zmiany kierunku trasy
zmiany spadków kanałów
podłączenia rur odpływowych ( w przypadku kilku odpływów z budynku)
odległość między studzienkami rewizyjnymi na przyłączu kanalizacyjnym nie może
przekraczać 35m.

IV. Lokalizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej w terenie względem innych
urządzeń podziemnych :
od rur wodociągowych 1.5m
od rur gazowych 1.5m
od kabli telekomunikacyjnych 1.0m
od budynków mieszkalnych 1.5m
od skraju pnia drzewa 1.5m
od kabli energetycznych NN 1.0m
od kabli energetycznych SN i WN 1.5m

UWAGA
1. Zabrania się wprowadzenia wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne na trasie przyłączy kanalizacyjnych
należy zlikwidować .

