Warunki techniczne
wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej
Dotyczy: tylko dostawców odprowadzających ścieki bytowe z gospodarstw domowych, budynków
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej z terenu nowo
wybudowanej kanalizacji podłączonej do oczyszczalni w Żarnowicy.
W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej /bary, restauracje/ lub
przemysłowej, w wyniku której powstają ścieki, warunki wprowadzania ścieków do
kanalizacji należy uzgadniać bezpośrednio w Spółce z o.o. „KOM-WOL".
1. Punktem włączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej jest kineta studzienki
rewizyjnej usytuowana na przy kanaliku prowadzącym do danej posesji.
2. W sytuacji braku studzienki rewizyjnej /przyłączeniowej/ Inwestor zobowiązany jest do jej
zamontowania wraz z przykanalikiem.
3. Włączanie do studzienki przyłączeniowej tylko i wyłącznie do kinety. Zapewni to
możliwość przepychania specjalistycznym sprzętem w przypadku zapchania się przyłącza w
przyszłości.
4. Przyłącze należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø 160.
5. Minimalny spadek wynosi 1,5 % t.j. 1,5 cm na l mb rurociągu.
6. Rury należy ułożyć w obsypce piaskowej.
7. Zabrania się łączenia instalacji sanitarnej z instalacjami służącymi do odprowadzania
innych rodzajów ścieków tj. wód deszczowych, gnojówki, gnojowicy itd.
8. Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej terenu może nastąpić po zamontowaniu
zamknięcia przeciwzalewowego, obsługiwanego i konserwowanego przez użytkownika
budynku;
9. Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe w trakcie wykonywania
robót uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociągów, kanałów sanitarnych
i deszczowych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągu, ciepłociągu itp.
10. Wykonawca przyłącza kanalizacyjnego powinien posiadać stosowne uprawnienia.
11. Przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do wstępnego odbioru technicznego przez
służby Spółki - tel. 44/6164-543 w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7°°
do 15°°, lub wcześniej uzyskać zezwolenie na dokonanie zasypania bez ich obecności.
12. Po wykonaniu przyłącza Inwestor jest zobowiązany do: powiadomienia Spółki z o.o.
„KOM-WOL” o zakończeniu robót celem dokonania odbioru końcowego i spisania
protokółu i podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.
13. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej będzie przyjmowana jako równa
ilości wody wskazanej przez licznik lub liczniki wody przyjęte do rozliczeń za pobraną
wodę. W przypadku poboru wody,. która po zużyciu nie trafia do kanalizacji w
rozliczeniach uwzględnia się tylko tę wodę, której wielkość zużycia będzie ustalana
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego przez dostawcę ścieków
i przyjętego do rozliczeń przez odbiorcę. Sposób i miejsce zamontowania dodatkowego
licznika uzgadniać w Spółce KOM-WOL.
Zabrania się korzystania z kanalizacji gminnej w sposób nielegalny tj. bez zgłoszenia do
odbioru lub np. przepompowywania ścieków z własnego szamba do kanalizacji.
W przypadku stwierdzenia takich praktyk grożą określone w przepisach duże kary
finansowe.

