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Dot. warunków technicznych
sanitarnej.

przyłączenia

nieruchomości do sieci kanalizacji

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie podaje warunki techniczne przyłączenia
nieruchomości położonej w m. Krzymów, gm. Krzymów do sieci kanalizacji sanitarnej.
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku
mieszkalnego do studni przyłączeniowej (SP) należy wykonać rurą PCV o średnicy 0 160
mm z minimalnym spadkiem niwelety kanału 1,5 %. Studnię przyłączeniową (SP)
zabudować na odgałęzieniu bocznym od sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie własnej posesji
jak najbliżej granicy nieruchomości.
2. Zachować minimalną głębokość ułożenia przewodu 1,0 m p. p. t. W przypadku nie
zachowania powyższego przyłącze należy ocieplić, zabezpieczyć przed zamarzaniem.
3. Włączenie do studni przyłączeniowej (SP) należy wykonać na wysokości w kinecie studzienki
- dotyczy studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych (kineta - konto przepływowe
w dnie studzienki kanalizacyjnej). Włączenie do studni rewizyjnej wykonać w sposób
szczelny, zabezpieczający przed napływem wód gruntowych.
4. Do kanalizacji sanitarnej zabrania się wprowadzania w ód z cieków powierzchniowych,
zagłębień terenu, wód opadowych, drenażowych, ścieków o charakterze przemysłowym oraz
odpadów stałych. Ponadto nie wolno opróżniać szamb do kanalizacji sanitarnej, wprowadzać
odpadów' płynnych takich jak: smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe, farby, barwniki,
kleje, substancje ropopochodne, gnojowica, żywice itp.
5. Osoba uprawniona zgłasza wykonane przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do odbioru
technicznego z wyprzedzeniem 3 dni, pod numer telefonu (063) 242-88-53 w. 29.
Z przeprowadzonego odbioru technicznego przyłączenia sporządzony zostanie protokół
i jednocześnie osoba uprawniona zawiera umowę z ZUW Sp. z o.o. na odprowadzanie
ścieków'.
W przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej bez dokonanego odbioru
technicznego podłączenia-zrzut ścieków traktowany będzie jako bezumowny i będzie podlegał
karnej odpowiedzialności za bezumowny okres rzutu ścieków'.
6. W przypadku konieczności zmiany kierunku przyłączenia należy zabudować studnie
rewizyjne.
7. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie przyłączenia przez istniejący zbiornik bezodpływowy.
8. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpow'rotnie zużytej wody, nie
wprowadzonej do kanalizacji sanitarnej (np. na cel podlewania zieleni, pojenie zwierząt)
uwzględnia się wy łącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie
dodatkoyvego yvodomierza zainstaloyy ancgo na koszt odbiorcy usług. Wodomierz ten podlega
plombowaniu i odbiorowi, z którego sporządzony będzie protokół odbioru.

