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WARUNKI TEC]HNICZNE
DOTYCZ,{CE PRiZYLACZBNIA DO SIECI WOD'OCIAGOWEJ
Inwestor:
KomendaLPowiatowa PSP w PowiecieWarszawskim Zachodnim
ul. Lesznowska20A
05-870 Blonie
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4gt6w li Kanalizacji w lBloniu Sp. z o.o.' wyraZa zgodEna podl4czeniedo sieci
wodoci4gowejprojektowanegobudynku Komory Dymowej zlokalizowanegow Bloniu przy il. Lesznowskiej204 na dz. nr
ew. 3/1; 212;412obrgb0008, na nastgpuj4cychwrarunkach:
l.

Projektowane przyl4cze wodoci4gowe wpi4i do istniej4cego przewodu wodoci4gowego 0110 mm zaznaczonego
na mapie kolorem niebieskim(zgodnie znormq PN-B-10725).

2.

Przyl4cze wodoci4gowe naleZy wyposa:zy( w indyrvidualn4 przydomow4 zarsuwQodcinaj4c4 z migkkim
uszczelnieniem(prod. Hawle, AVK lutr EWE Armatura).

3.

Wcinka musi byd wykonanaza pomoc4obejmy z nawierlembocznym.

4.

Stanowisko na zestaw wodomierza g]6wnego nale2y umiesci6 zgodnie z nornq PN-B-10720 tj.: w piwnicy
budynku lub na parterze w wydzielonym, latwo dosl.gpnyrn miejscu zabezpiec'zonymprzed zalaniem wod4,
zamarzaniem oraz dostgpemos6b n iepowolanych.

5.

W przypadku braku moZliwoici

montaZu wodomier:za w miejscu okre5lonynn w p.4 nale2y przygotowai

stanowisko w studziencewodomierzovrej. Studzienka wodomierzowa powinna by( szczelna(wykonane zPE) oraz
umoZliwiai montazJwymiangi odczy.twodomierza bez koniecznoSciwejScia do studzienki wodomierzowej np.
produkcji EWE Armatura.
6.

W przypadku wykorzystywania wody

zu|ywanej t,ezpowrotnie do jej

pomiaru mozna zamontowa( za

wodomierzem gl6wnym dodatkowy uodomierz przystosowanydo wsp6lpracy z l;ystememradiowych odczyt6w
wodomierzy SensusRF
7.

W czasie instalacji stanowiska wodornierzowego wruz z zaworem antyskaZeniorvym nale|y przestrzegad regul
normy DINl988, DINl8012, DIN19988,PN-B-01706/4z-1.

8.

Zaleca siEaby montazu zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskaZeniow;lmdokonalo MPWiK w Bloniu
Sp. z o.o.

9.

R6wnocze5nie informujemy

2e MIPWiK w Bloniu Sp. z o.o. dokona nieodplatnie montaZu samego

wodomierza na przygotowanym sltanowisku po dostarczeniu badari bakteriologicznych pr6bki wody
wykonanych przez akr edytowane laboratorium.
10. Limit zu?yciawody 3 m'l d-w rozbiorzer6wnomiemyrn.
11. Projekt naleLy uzgodnii w naszym Przedsigbiorstwie w zakresie podl4czenia do sieci,
MPWiK w Bloniu Sp. z o.o. informuje:
.

wydane na wniosek Wnioskodawcy (lnwestora) warr.rnki techniczne nie zwalniai4 lnwestora od uzyskania
wszelkich

zg6d formalno-prawnych przewidzianych w obowi4zuj4cych przepisach prawa niezbgdnych do

zrealizowania inwestycji w

zakresie podl4czenia do sieci

wodoci4gowej i,/lub kanalizacyjnej, nie

sq

r6wnoznaczne z pozwoleniemwstgpu na teren oraz nie s4 dokumentemdo dysponowanianieruchomoSci4na cele
budowlane.
Projekt i wszelkie prace wykonywae zgodnjie z ,, WYTYCiZNYN{I DO PROJEKTOWANIA'
ODBIORU SIECI I PRZY+,|CZY
naszej stronie internetowej MPWiK

WODOCIAGOWYCH

I KANALIZACYJNYCI{",

Blonie Sp. z o.o. -www.mpwik-blonie.pl

Warunki Technicznewalne 2lata.
Zal4cznik: 1 Jak podl4czyi nieruchomoSido sir;ciwod-kan. Instrukcjapostgpowania.
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BUDOWY ORAZ

kt6re umieszczone se na

DOTYCZACE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
Inwestor:
Komenda PowiatowaPSP w PowiecieWarszawski.mZachodnim
ul. Lesznowska20A
05-870Blonie
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o., wyruzerzgodg na podl4czeniedo sjeci
wodoci4gowej projektowanego budynku Komory Dymowej zlokeLlizowanegow Bloniu przy ul. Lesznowskiej 20A na dz. nt
ew. 3/l; 212;412obrgb 0008, na nastgpuj4cychwarunkach:
1.

Projektowaneprzylycze wodoci4gowe wpi46 do istniej4cegoprzewodu wodoci4gowego@110 mm zaznaczonega
na mapie kolorem niebieskim(zgodnie z norm4 PN-B-10725).

2.

Przyl4cze wodoci4gowe nale2y wyposuZyl w indywidualn4 przydomow4 zasuwQ odcinaj4c4 z migkkim
uszczelnieniem(prod. Hawle, AVK lub EWE Armatura't

3.

Wcinka musi byi wykonanaza pomoc4obejmy z nawiertembocznym.

4.

Stanowisko na zestaw wodomierza gl6wnego naleZy umie$ci6 zgodnie z norrn4 PN-B-10720 tj.: w piwnicy
budynku lub na parterz.e w wydzielonym, latwo doritgpnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wod4
zamarzaniem oraz dostgpemos6b n iepowolanych.

5.

W przypadku braku moZliwoSci monta2u wodomierza w miejscu okreSlonym w p.4 nalezy przygotowa(
powinna by(i szczelna(wykonane zPE) oraz
stanowiskow studziencewodomierzowej.Studzienkara'odomierzowa
umozliwiae montai/wymiang i odczy4wodomierza be:zkoniecznoSciwejScia do studzienki wodomierzowej np,
produkcji EWE Armatura.

6.

W przypadku wykorzystywania wody

zu2ywanej bezpowrotnie do .jej pomiaru mozna zamontowa( za

wodomierzem gl6wnym dodatkowy wodomierz przystosowanydo wsp6lpracy z systememradiowych odczyt6r.r
wodomierzy SensusRF.
7.

W czasie instalacji stanowiska wodomierzowego wraz z zaworern antyskaZeniowym naleZy przestrzegadregul
normy DIN I 988, DIN 180 12, DIN I 9988, PN-B-01706/liz- I .

8.

ZalecasiEaby montazu zestawuwodomierzorvegowraz zzzworem antyskazeniouymdokonaloMPWiK tv Bloniu
Sp. z o.o.

9.

R6wnocze5nieinformujemy 2e MPWiK

w Bloniu Sp. z o.o. dokona nieodplatnie montaZu samego

wodomierza na przygotowanym stanowisku po dostarczeniu badafi bakteriologicznych pr6bki wody
wykonanych przez akredytowanelaboratorium.
10. Limit zu2yciawody 3 m3/ d - w rozbiorzer6wnomiernym
11. Projekt naleZyuzgodnif w naszymPrzedsigbiorstwiew zakresiepodl4czeniado sieci.
MPWiK w Bloniu Sp. z o.o. informuje:
.

wydane na wniosek Wnioskodawcy (lnwestora) rvarunki lechniczne nie zwalniai4 Inwestora od uzyskania
wszelkich

zg6d

formalno-prawnych przewidzianyc):rw obowi4zuj4cych przepisach prawa niezbgdnych do

zrealizowania inwestycji w

zakresie podl4czenia do sieci

wodoci4gowej i/lub kanalizacyjnej, nie

sE

r6wnoznaczne z pozwoleniemwstgpu na teren oraz nie sq dokumentemdo dysponowanianieruchomoSci4na cele
budowlane.
Projekt i wszelkie prace wykonywad zgodnie z ,, WYTYCZNYMI
ODBIORU SIECI I PRZYL4CZY
naszej stronie internetowej MPWiK

WODOCIAGOWYCH

DO PROJEKTTOWANIA, BUDOWY ORAZ

I KANALIZACYJNYCTH",

ktrire umieszczone se na

Blonie Sp. z o.o. -www.nrpwik-blonie.pl

Warunki Technicznewa2ne2lata.
Zal4cznik: 1. Jak podt4czydnieruchomoS6do sieci wod-kan.lnstrukcjapostQpowanra.

Dyrekto
ltn

nych

WARUNKI TECHNICZNE
N.ACZENI A DO SIECI KANALTZ ACYJNEJ
DOTYC Z 4;CEPRT,,.Y
lnwestor Komenda Powiatowa PSP w PowiecieWarszawskim Zachodnim
ul. Lesznowska20A; 05-870Blonie
Miejskie PrzedsigbiorstwoWodoci4g6w i Kanalizacji w Bloniu, wyra2azgodgna
podl4czenie do sieci kanahzacji sanitarnej projektowanego budynku Komory Dymowej
zlokalizowanegow Bloniu przy ul. Lesznowsl6iejna dz. nr ew. 3/1;212; 412 obrgb 0008, na
nastgpuj4cych warunkach:
1. Projektowane przyl4cze kanalizacji wpi4ir do istniej4cej studzienki kanalizacyjnej o
rzgdnych89,85/88,52miejscu zaznaczqnytnna mapie kolorem czerwonym(zgodniez
no1m4PN-EN-1610).
2. Zapewnienie wlaSciwych rozwi4zari tpchnicznych umoZliwiaj4cych odprowadzenie
Sciek6wz projektowanegobudynku do w/rv sieci spoczfva na Inwestorze.
3. Projekt naleLy uzgodnid w naszym Przedsigbiorstwie w zakresie podl4czenia do
sieci.
MPWiK w Bloniu Sp. z o.o. informuje:
.

lvydane na wniosek Wnioskodawcy (Inwestora) warunki techniczne nie zwalniai4
Inwestora od uzyskania wszelkich

zg6d

fbrmalno-prawnych przewidzianych w

obowi4zuj4cych przepisach prawa nfiezlbgdnychdo zrealizowania inwestycji w
zakresie podl4czenia do sieci
r6vnoznaczne

wofloc,i4gowej i/lub kanalizacyjnej,

nie

sQ

z pozwoleniem wstgpu na teren oraz nie s4 dokumentem do

na cele ludowlane.
dysponowanianieruchomoSci4
Projekt

i

wszelkie

prace

wykonywad

,,

ODBIORU

SIECI

PROJEKTOWANIA,

BUDOWY

WODOCIAGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH",

stronie internetowej MPWiK

ORAZ

zgodnie z

WYTYCZNYMI
I

PRZYI,4CZY

kt6re umieszczone s? na naszej

Blonie Sp. z o.o. -\ryww.mpwik-blonie.pl

Warunki Techniczne waZne2 lata.
Zal1cznik: 1. Jak podl1czy( nieruchomo5ddo sieci wod-kan. Instrukcja postgpowania.
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WARUNKI TECHhIICZNE

DOTYCZ 4CE PRZYI,ACZENIA DO SIECI KANALIZ ACYJNEJ
Inwestor Komenda Powiatowa PSP w P,owiecie'WarszawskimZachodnim
ul. Lesznowska20A; 05-870Blonie
Miejskie PrzedsigbiorstwoWodoci4g6w i Kanall,r;acjiw Bloniu, vryrtza zgodgna
podl4czenie do sieci kanalizacji sanitamej pro.iektowanego budynku Komory Dymowej
zlokalizowanegow Bloniu przy :ul.Lesznowskiejna dz. nr ew. 3/1;212; 412obrgb 0008, na
nastgpuj4cych warunkach:
1. Projektowane przyl1cze kanalizacji wpiad do istniej4cej studzienki kanalizacyjnej o
rzgdnych 89,85188,52miejscu zaznaczonyrnna mapie kolorem czerwonym (zgodnrez
nonn4 PN-EN-1610).
2. Zapewnienie wlaSciwych rozwr4zari technicznych umo2liwiaj4cych odprowadzenie
Sciek6wz projektowanegobudynku do dw sieci spoczywana Inwestorze.
3. Projekt nalely uzgodni6 w naszym Przedsigbiorstwie w zakresie podl4czenia do
sieci.
MPWiK w Bloniu Sp. z o.o. informuje:
wydane na wniosek Wnioskodawcy (Inwestora) warunki techniczne nie zwalniai4

.

Inwestora od uzyskania wszelkich

zgc,d fbrmalno-prawnych przewidzianych w

obowi4zuj4cych przepisach prawa niezbgdnych do zrealizowania inwestycji w
zakresie podl4czenia do sieci
r6wnoznaczne

wodoci4gowej i/lub kanalizacyjnei,

nie

s4

z pozwoleniem wstgpu na teren oraz nie s4 dokumentem do

na cele budowlane.
dysponowanianieruchomoSci4
Projekt

i

wszelkie

prace

wykonywa(
ORAZ

zgodnie

ODBIORU

PROJEKTOWANIA,

BUDOWY

WODOCIAGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH",

stronie internetowej MPWiK

z

,

WYTYCZNYMI

SIECI

I

DO

PRZYL4CZY

kt6re umieszczone sA na naszej

Blonie Sp. z o.o. -www.mpwik-blonie.pl

Warunki Techniczne waZne2 lata.
Zalqcznik: 1. Jak podlEczycnieruchomoSddo sieci wod-kan. Instrukcja postgpowania.
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LEGENDA:
- miejscei numer otworugeoterchnicznego
- miejscei numer sondowaniaDPL
liniaprzekroju.geotechniczne1i;o
granicaomawianejdzialki
miejscereperuroboczego

PrzedsigbiorstwoGeotechnicznelBeoGT
GT
Y**E* 92466
2403212
200lok.516,tel122)
Al.Jerozolimskie
Warszawa,
woj.mazowieckie
ul.Lesznowska,
Blonie,
- budynek
412
poloionynadzialce'
komorydymowej

mgr Szeepan Pruszczyilski

12.2016

