
STOWARZYSZENIE ROZWOJU 

GAŁKOWA MAŁEGO  

Wymagania Techniczne NR .................................. z dn............................................................... 

Na wykonanie podłączenia do posesji ........................................................................................... 

Właściciel nieruchomości:............................................................................................................................................. 

1. Zakres podłączenia: 

• podłączenie do wodociągu Ø .... mm  w  ul. ...................................................... 

2. Cel dostarczenia wody: 

Gospodarstwo domowe, działalność gospodarcza, budowa, rekreacja. 

3. Warunki techniczne podłączenia: 

Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN-92/B-01706,PN-92/B 01707, N-

B-10720; 98 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 

z dn. 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) 

4. W projekcie budowlanym podlegającym uzgodnieniu w ZUDP należy: 

1) Określić cel poboru wody, wielkość zapotrzebowania maksymalnego i średniego dobowego oraz 

maksymalnego godzinowego. 

2) Określić sposób zabezpieczenia antyskażeniowego w/g PN-EN 1717:2003 

Ponadto: 

• wodomierz w pomieszczeniach piwnicznych można lokalizować w przypadku, gdy 

odległość od linii regulacyjnej nie przekracza 15,0 m, 

• w przypadku odległości większej od 15,0 m należy stosować studzienkę 

wodomierzową zlokalizowaną na terenie posesji w odległości 1,0 m od linii 

regulacyjnej, 

• zabudowa wodomierza zgodna z normą PN-B-10720;98 

• lokalne źródła wody nie mogą być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu wiejskiego 

• urządzenie antyskażeniowe należy instalować zaraz za zaworem głównym 

zestawu wodomierzowego na instalacji, 

5. Uwagi ogólne: 

• dane techniczne o istniejącej sieci wodociągowej projektant zobowiązany jest 

uzyskać w Stowarzyszeniu Rozwoju Gaikowa Małego, 



• dokumentację należy uzgodnić z Stowarzyszeniu Rozwoju Gaikowa Małego, 

• przyłącze może wykonać wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia 

działalności, 

• włączenie wykonanego przyłącza dokonuje Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa 

Małego, na zlecenie właściciela nieruchomości, 
 

• termin prowadzenia robót należy uzgodnić ze Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa 

Małego, od użytkownika dróg należy uzyskać zgodę na prowadzenie wykopów w pasie 

drogowym, 

• zlecić inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza, 

• przed zasypaniem zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego przez 

przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego, 

• po zakończeniu robót dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do 

Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego, 

• gospodarkę ściekową należy rozwiązywać indywidualnie, 

• podłączenia mogą być wykonywane równolegle z budową sieci, 

• do budowy przyłączy wodociągowych należy stosować wyłącznie rury PE-HD, 

6. Inne uwagi: 

Przed wykonaniem przytacza należy dokonać wpłaty 
do Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego, 

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 90 dni od daty ich wystawienia. 


