
Siewierz, dn.  15.10.2021

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA 
KANALIZACYJNEGO NA NIERUCHOMOŚCI ODBIORCY

1. Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przedstawić  do  ZUWiK  Siewierz 
podpisaną  przez  Odbiorcę  usług  mapę  sytuacyjną  z  naniesioną  trasą 
przyłącza. 

2. Przyłącze  kanalizacyjne  do  nieruchomości  jest  wykonywane  na  koszt 
Odbiorcy usług (właściciela/administratora) i pozostaje jego własnością. 

3. Odbiorca  usług  jest  odpowiedzialny  za  inwentaryzację  sieci  uzbrojenia 
terenu  i  ewentualne  uszkodzenia.  Roboty  należy  wykonywać  
po przeprowadzeniu przekopów kontrolnych. Ewentualne uszkodzenie sieci 
Odbiorca usług zobowiązany jest naprawić na własny koszt. 

4. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić go do odbioru w ZUWiK Siewierz 
przed zasypaniem w celu sporządzenia protokołu odbioru częściowego.

5. Wybudowane  przyłącze  należy  nanieść  na  mapy  geodezyjne  przyjęte  
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

6. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV ø 160mm. Rury należy 
układać ze spadkiem 2% (2 cm spadku/1m rury), włączając się w sieć 
kanalizacyjną w granicy nieruchomości.  Jeżeli  odległość od budynku do 
sieci kanalizacyjnej jest większa lub równa 10 m wymaga się studzienkę 
rewizyjną ø 325 mm na posesji. Jeżeli odległość ta jest mniejsza  niż 10 m 
zaleca  się  zamontować  studzienkę  rewizyjną  lub  czyszczak.  Ponadto 
wymaga  się  studzienek  rewizyjnych  przy  każdej  zmianie  średnicy, 
kierunku lub spadku przyłącza.  Zaleca się również instalowanie zaworu 
zwrotnego w celu zabezpieczenia przed cofaniem się ścieków z kanalizacji 
w przypadku awarii na sieci.

7. Podczas budowy przyłącza należy pominąć wcześniej istniejące szambo, 
które musi zostać zlikwidowane poprzez zasypanie. 

8. Wykonane  przyłącze  kanalizacyjne  musi  być  szczelne.  Zabrania  się 
podłączania  i  wprowadzania  do  kanalizacji  sanitarnej  wód  opadowych  
i drenażowych.

9. W  przypadku  podłączania  do  sieci  kanalizacyjnej  obiektów,  z  których 
odprowadzane będą ścieki inne niż bytowe wymagane jest instalowanie 
urządzeń  podczyszczających  ścieki  uzgodnionych  z  ZUWiK.  Z  obiektu  
gastronomicznego typu bar, restauracja itp. wymagane jest zamontowanie 
separatora tłuszczu i oleju.  

10.Przepięcia,  czyli  fizycznego zrzutu ścieków do nowej kanalizacji 
można  dokonać  po  uzyskaniu  informacji  o  możliwości  odbioru 
ścieków i spisaniu protokołu odbioru końcowego.


