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Odpowiadajac na wniosek Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Prószkowie wydaje warunki techniczne
odprowadzenia wód opadowych z nieruchomosci zlokalizowanej przy ul.
Jedrzejczyka 8 w Zlinicach:

NIP991-02-05-465

REGON531775603 WARUNKI TECHNICZNE:

1. W celu odprowadzenia wody deszczowej z nieruchomosci nalezy
zaprojektowac i wykonac kanalizacje deszczowa na terenie
nieruchomosci oraz przylacz odprowadzajacy wody deszczowe z
instalacji wewnetrznej do sieci kanalizacji deszczowej

2. projektowany przylacz nalezy wpiac do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Jedrzejczyka

3. przylacz nalezy wykonac z rur PCV o srednicy nie mniejszej anizeli
~ 160

Nrkontabankowego:

Bank SpctdzielczyGogolin

Oddzid Prószków

37 8883 1031 2004 ??oo 0202 0001

Wykonujemyuslugi:

roboty buckMlanG-l11Onlazowe,

instalacje wod.-kan.,

roboty ci~owe i brukarskie,

roboty ~ólno-buckMlane.

uslugi transportov.o-sprzeta.ve,

transport speqalislyczny,

w zakresie wywu

nieczystosci pynnych i $\dych.
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4. wszystkie podlaczenia rur spustowych z istniejacych zadaszen
projektowanych budynków powinny byc zakonczone koszami
umozliwiajacymi wstepne wylapywanie zanieczyszczen
mechanicznych oraz czyszczenie sieci deszczowej

5. projektowanyprzylacznalezyuzbroicw studzienkerewizyjnaz
osadnikiem zlokalizowana na terenie nieruchomosci przed granica
dzialki.

6. glebokosc posadowienia przylacza deszczowego w pasie drogowym
nie moze byc mniejsza anizeli lm

7. Projektowana siec wewnetrzna kanalizacji deszczowej nalezy uzbroic
w studzienki rewizyjnej na zgieciach i podlaczeniach

8. wpieciedo istniejacejsieciw ul. Jedrzejczykanalezywykonacw
sposób szczelny

9. Inwestor zobowiazany jest do usuniecia wszelkich powstalych
uszkodzen drogi i pobocza w trakcie podlaczania do sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Kosciuszki
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10. Wykonane urzadzenia, fTagmentysieci oraz wyremontowane czesci sieci kanalizacji
deszczowej, przed zasypaniem podlegaja odbiorowi wykonanemu przez upowaznionego
przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Prószkowie lub administratora! zarzadce sieci

11.Niedopuszczalnym jest laczenie instalacji kanalizacji sanitarnej z instalacja odprowadzajaca
wody opadowe oraz niedopuszczalnymjest odprowadzanie wód deszczowych do urzadzen
kanalizacji sanitarnej

12.Na inwestorze spoczywa obowiazek posiadania wszelkiej niezbednej dokumentacji,
pozwolen, uzgodnien, umów sluzebnosci przesylu zwiazanych z wykonaniem przylacza
kanalizacji deszczowej

13. W przypadku jezeli jakosc odprowadzanych wód deszczowych nie bedzie odpowiadala
warunkom dotyczacym ochrony wód i ziemi, na wyrazne zalecenie wlasciciela odbiornika
wód opadowych, nalezy zainstalowac urzadzenia podczyszczajace lub dokonac odlaczenia
od odbiornika

14.Rozlaczenie od wskazanego odbiornika moze nastapic równiez na wyrazne polecenie
wlasciciela lub zarzadcy sieci w sytuacji jezeli odprowadzane wody, na skutek
uksztaltowania terenu lub gwaltownego naplywu wód sa przyczyna podtapiania innych
nieruchomosci.

15. Warunkiem koniecznym odprowadzenia wód deszczowych.do wskazanego odbiornika jest
wykonanie pisemnego odbioru przez upowaznionego pracownika wlasciciela odbiornika lub
zarzadcy sieci oraz spelnienie wszystkic4 powyzszych warunków. Odbiór nalezy wykonac
przed zasypaniem wykonanych fTagmentówprzylacza

16. W trakcie odbioru wlasciciel/inwestor zobowiazanyjest do pisemnego poinformowania o
planowanej / rzeczywistej powierzchni utwardzonej, z której bedzie odprowadzana woda
opadowa oraz do okreslenia przewidywanych ilosci odprowadzanej wody opadowej.

17. Wykonane przylacze kanalizacji deszczowej podlega inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez upowazniona jednostke geodezyjna

18. Jeden egzemplarz szkicu powykonawczego, z pieczatka "przyjeto do ewidencji" nalezy
dostarczyc do siedziby ZGraM Sp. z 0.0.

19. Wszystkie materialy uzyte do budowy fTagmentówsieci kanalizacji deszczowej musza
spelniac okreslone normy

20. Projektowane sieci kanalizacji cisnieniowej nalezy uzbroic w studzienki inspekcyjne
umozliwiajace czyszczenie i konserwacje sieci

21. Na wezwanie upowaznionego podmiotu odprowadzajacy wody deszczowe zobowiazanyjest
do uiszczania stosownych oplat

22. Wlasciciel sieci deszczowej nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki powstale w wyniku
zaistnienia awarii, w wyniku gwaltownego naplywu wód opadowych uniemozliwiajacego
odprowadzanie calosciowe wód opadowych oraz zamarzniecia.

23. Zabrania sie wrzucania do przylacza wody deszczowej elementów stalych, materialowych,
gruzu, itp., mogacych zaklócac wlasciwe funkcjonowanie przylacza oraz kanalizacji
deszczowej

24. W przypadku, jezeli w wyniku uksztaltowania terenu, gwaltownych opadów istnieje
mozliwosc cofniecia sie wód opadowych z kanalizacji deszczowej do sieci wewnetrznej
nalezy zastosowac urzadzenia zabezpieczajace przed cofaniem sie splywajacych wód
deszczowych.

25. Siec kanalizacji deszczowej nalezy projektowac w odleglosciach eliminujacych negatywne
dzialanie nasadzen roslinnych (drzewa, krzewy) na elementy kanalizacji deszczowej

26. Na wyrazne i uzasadnione polecenie wlasciciela sieci nalezy dokonac odlaczenia przylacza
odprowadzajacego wody deszczowe od sieci kanalizacji deszczowej



W przypadku nie zachowania powyzszych uwarunkowan wlasciciel lub uzytkownik SieCI
kanalizacji deszczowej nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za szkody wynikle w przypadku
zaistnienia np.:

zalania wodami opadowymi
skutków awarii powstalych w wyniku niewlasciwego, niezgodnego z okreslonymi
warunkami oraz wytycznymi branzowymi wykonania sieci
skutków zalania wodami opadowymi na skutek gwaltownych nawalnic, zamarzniecia, itp.
skutków podtopien, które powstaly na skutek blednie oszacowanych wartosci ilosci
przewidywanej wody opadowej

Powyzsze ograniczenia dotycza wszystkich nastepców prawnych w zakresie w/w
nieruchomosci.

Eksploatacja, mozliwosc odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej nastapi po
spelnieniu warunków zawartych w niniejszym pismie oraz po podpisaniu umowy.

Jezeli odprowadzanie wody deszczowej wymaga budowy ftagmentu kanalizacji deszczowej
przebiegajacej przez inne nieruchomosci, wówczas Inwestor zobowiazany jest do podpisania
umowy sluzebnosci przesylu.

,
Ninieisze warunki sa wiazace przez okres 2 lat od daty wydania.
Wykonany proiekt sieci oraz przylacza podlega uzgodnieniu z ZGraM Sp. z 0.0.


