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1. Zawartość dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wod.-kan. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej bezwzględnie powinno być poprzedzone wizją  

w terenie. W przypadku kanalizacji sanitarnej podane w warunkach technicznych rzędne studni 

rewizyjnych  należy sprawdzić. 

Dokumentację techniczną przyłącza i sieci wod-kan należy złożyć do opinii  w min. dwóch 

identycznych oprawionych  egzemplarzach (jeden zaopiniowany egzemplarz pozostanie w archiwum 

ZWiK Sp. z o.o.). 

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać : 

a) Opis techniczny rozwiązań projektowych . 

b) Bilans zapotrzebowania na wodę  i odprowadzania ścieków opracowany na  podstawie 

jednostkowego zapotrzebowania wody na osobę/dobę wraz z doborem  wodomierza. 

c) Uzgodnienie projektu usytuowania sieci na naradzie koordynacyjnej w Zespole Koordynacji 

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Krakowie ul. Przy Moście 1. 

d) Aktualne  warunki techniczne  wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o.  

e) Uzgodnienie trasy przyłącza i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  z Zarządcą drogi, zgody  

właścicieli działek  na wejście w teren ( odpowiednie druki dostępne w siedzibie Zakładu lub na 

stronie internetowej www.zwik.skawina.pl). 

f) Aktualne wypisy  i wyrys z rejestru gruntów.  

g) Projekt zagospodarowania terenu  sporządzony na kopii aktualnej  mapy zasadniczej 

w skali l :500 z trasą projektowanego wodociągu i  kanalizacji oraz  opisem i lokalizacją  armatury 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

h) Profil podłużny wodociągu i kanalizacji z uwzględnieniem szczegółów montażowych. 

i) Rysunki szczegółowe (np. przejścia przez przeszkody, rozwiązania kolizji, przepychy, schemat 

węzłów oraz włączenia, studzienki rewizyjne, studzienka wodomierzowa  itp.). 

j) Oświadczenie projektanta, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną. 

k) Decyzję z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nadaniu uprawnień budowlanych oraz 

aktualne zaświadczenia przynależności projektanta do Izby. 
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2. Sieć wodociągowa 

 

Projektowana sieć wodociągowa powinna zapewniać dostawę wody w ilościach wystarczających do 

celów socjalno-bytowych oraz przeciwpożarowych.  

Sieć wodociągową należy projektować w oparciu o wymagania aktualnych norm, przepisów 

branżowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach 

budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent 

jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. 

Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Skawina można realizować na zasadach określonych w 

„Regulaminie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz w „Regulaminie odpłatnego 

nabywania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych od osób uprawnionych, które wybudowały je z własnych środków” (załączniki do 

uchwały nr 4/2019 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie). Regulaminy dostępne są na 

stronie internetowej Zakładu- www.zwik.skawina.pl 

 

2.1. Materiał 

 

Do budowy sieci wodociągowych, należy stosować rury i kształtki PE 100 SDR 11 PN 16,  PE 100 

SDR 17 PN 10 . Na odcinkach prowadzonych metodą przewiertu, w drogach i pasach dróg krajowych, 

powiatowych i gminnych należy stosować rury wzmocnione trójwarstwowe. 

2.2. Armatura 

 

Na sieci wodociągowej należy projektować zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem, 

zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią na zewnątrz i od wewnątrz na ciśnienie 

PN 10 (1,0 MPa) lub PN 16 (1,6 MPa). Zasuwa wraz z obudowami (przedłużaczami trzpieni) winna 

stanowić rozwiązanie systemowe (pochodzić od tego samego producenta). Skrzynki zasuwowe zasuw 

doziemnych winny spełniać wymagania normy. Średnica zasuwy powinna odpowiadać średnicy 

przewodu wodociągowego. 

Na sieci stosować hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm lub DN100mm, z samoczynnym 

odwodnieniem i podwójnym zamknięciem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 

hydrantów podziemnych. Hydranty umieszcza się w odległości co 150 m, w najwyższych  

i najniższych punktach sieci rozdzielczych (równoczesna funkcja odpowietrzenia i odwodnienia), na 

skrzyżowaniach ulic oraz na końcówkach sieci, za ostatnim przyłączem wodociągowym. Hydranty 

należy projektować na odgałęzieniu przewodu z zasuwą odcinającą. Włączenie hydrantu wykonać 

poprzez trójnik, a zasuwa odcinająca powinna znajdować się w odległości 1m od kolumny hydrantu. 
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Hydranty montowane na sieciach posiadać aprobatę techniczną, atest higieniczny Polskiego Zakładu 

Higieny oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 

Sieć wodociągową należy projektować na połączenia zgrzewane doczołowo. Dopuszcza się 

stosowanie elektrozłączy (mufy elektrooporowe)  lub łączników kołnierzowych przeznaczonych do 

rur PEHD.  Na włączeniach do rurociągów PVC , stal należy stosować trójniki żeliwne kołnierzowe 

wraz ze złączkami kołnierzowymi do danego typu rur z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Na 

włączeniach  do rurociągów  PE  należy stosować trójniki PE zgrzewane doczołowo lub 

elektrooporowo (dopuszcza się stosowanie trójników żeliwnych kołnierzowych wraz ze złączkami 

kołnierzowymi do danego typu rur z zabezpieczeniem przed przesunięciem). 

2.3. Oznakowanie 

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itd.) należy 

oznakować w terenie za pomocą tabliczek. Tabliczki lokalizować na słupkach betonowych  

lub na trwałych elementach budynków i ogrodzeń za zgodą ich właścicieli. Skrzynki do zasuw należy 

obetonować. 

Nad rurociągiem należy układać taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną koloru niebieskiego o szer. 200 

mm, z zatopioną wkładką metalową i napisem „ wodociąg”. 

 

2.4. Zbliżenia  

Przy projektowaniu przewodów wodociągowych należy zachować minimalne odległości  w rzucie 

poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z tabelą. 

Infrastruktura techniczna i inne obiekty Przewód wodociągowy <DN300mm 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5m 

Wodociągi do 300 mm 1,0m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa ≤fi 400 1,0m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa > fi 400 2,0m 

Kable telekomunikacyjne 1,0m 

Światłowody 1,5m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m 

Kable elektroenergetyczne s/n 1,0m 

Słupy elektroenergetyczne i oświetleniowe 1,5m 

Sieci cieplne 1,5m 

Obiekty kubaturowe(dotyczy również zbiorników  

na ścieki ) 

3,0m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5m 

Drzewa (od skrajni pnia) min 2,0m 

Pomniki przyrody Indywidualne uzgodnienia z Wydziałem 

Ochrony Środowiska 
 W przypadku braku możliwości zastosowania w/w odległości niezbędne jest indywidualne rozpatrzenie zbliżenia oraz wprowadzenie 

dodatkowych zabezpieczeń w uzgodnieniu z ZWiK Sp. z o.o. 
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3. Przyłącz wodociągowy 

 

Zgodnie z art. 15 pkt 2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn.zm. „realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni 

wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia 

pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”. 

 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z urządzeń 

centralnego zaopatrzenia w wodę z urządzeniami zasilającymi instalację  z innych źródeł wody (PN-

92 B-01706). 

  

3.1. Materiał 

 

Przyłącza wodociągowe należy projektować z rur PE100 SDR11 PN16.  

Trasę przyłączy należy oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową, układaną na wysokości 

20cm nad przewodem. Wejście do budynku, należy wykonać zachowując ten sam materiał . 

Materiały użyte do budowy przyłączy wodociągowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, 

aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Państwowego Zakładu 

Higieny. 

 

3.2. Armatura 

 

Przy projektowaniu włączenia przyłącza wody  do rurociągów PE o średnicy >dn50 należy 

zaprojektować opaski elektrooporowe z zaworem kątowym do nawiercania . W przypadku podłączeń 

do rur PVC lub stal. należy stosować nawiertkę wodociągową typu NWZ lub samonawiert. 

Przy włączeniach do rurociągów o średnicy ≤dn50 włączenie należy zaprojektować poprzez trójnik . 

Bezpośrednio za trójnikiem włączenia do przewodu wodociągowego, należy projektować zasuwę 

wodociągową , z miękkim uszczelnieniem klina, na ciśnienie nominalne min. 1 MPa, o średnicy 

zgodnej ze średnicą przyłącza. Zasuwy należy montować w terenie ogólnodostępnym. Obudowę 

trzpienia zasuwy, należy przyjmować teleskopową. Na zakończeniu obudowy, należy przewidzieć 

montaż skrzynki do zasuw, zabezpieczonej przed osiadaniem elementami betonowymi . 
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3.3. Oznakowanie 

 

Lokalizację zasuwy, należy oznakować w terenie poprzez zamontowanie tabliczki z domiarami na 

elemencie trwałym (np. ogrodzenie, słupek, ściana budynku za zgodą ich właścicieli) zgodnie z PN-

86/B-09700. Skrzynki do zasuw należy obetonować. 

 

3.4. Wodomierz  

 

Na każdym połączeniu instalacji wewnętrznej z przyłączem wodociągowym, powinien być  

zainstalowany wodomierz . Wodomierz zakupiony i dostarczony  jest przez ZWiK Sp. z o.o. 

Wodomierz główny na przyłączu wodociągowym, należy lokalizować zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami), w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie: 

- wodomierz główny wraz z podejściem wodomierzowym powinien być umieszczony w budynku (w 

piwnicy lub na parterze budynku –max 1,0m od wejścia przyłącza do budynku) w pomieszczeniu 

ogrzewanym, w miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, obsługi i 

konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza;  

- dopuszcza się montaż wodomierza w typowej studni wodomierzowej o średnicy min 1000mm 

(studnia winna być wyposażona w system wentylacji); 

- w budynkach wielorodzinnych lub przemysłowych wodomierz powinien być zamontowany  

w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym. 

- przed i za wodomierzem głównym należy zaprojektować zawory odcinające grzybkowe . 

- za każdym zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnętrznej, należy  

zaprojektować umieszczenie zaworu antyskażeniowego –zabezpieczającego przed  

wtórnym zanieczyszczeniem wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002r. Dz. U. nr 75, poz. 690 
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Schemat prawidłowego wykonania podejścia wodomierzowego 

 

 

 
 

 

 

Zasilanie w wodę placu budowy należy projektować poprzez przyłącze docelowe, 

      pobór wody dla zasilania placu budowy należy bezwzględnie opomiarować (wodomierz  

      zlokalizować w studzience wodomierzowej). 

 

 

 

3.4. Ciśnienie wody 

 

Ciśnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczać 0,6Mpa i być niższe 

niż 0,05MPa. W przypadku, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu podłączenia jest 

niewystarczające dla zaopatrzenia w wodę wyższych kondygnacji budynku, właściciel na 

instalacji wewnętrznej (za wodomierzem głównym) winien zastosować odpowiednie 

urządzenia zapewniające wymagane ciśnienie wody (hydrofor). 

W przypadku, gdy ukształtowanie terenu powoduje, że ciśnienie wody w budynku przekracza 

0,6MPa, właściciel budynku na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem głównym) winien 

zastosować odpowiedni reduktor ciśnienia. 
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4. Sieć kanalizacyjna 

 

4.1 Sieć kanalizacyjna - grawitacyjna 

 

Na terenie miasta i gminy Skawina obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji grawitacyjno-

ciśnieniowy. Kanalizacja sanitarna podlega zarządowi ZWIK Sp. z o.o. natomiast kanalizacja 

deszczowa podlega zarządowi Urzędu Miasta i Gminy Skawina.  

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej muszą być zgodne z Ustawą  

o wyrobach budowlanych, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny 

równoważny system zarządzania jakością . 

Przy projektowaniu sieć  kanalizacyjną, należy lokalizować w terenie ogólnodostępnym, w liniach 

rozgraniczających ulic i ciągów pieszo-jezdnych lub w lokalnych ciągach komunikacyjnych z 

zapewnieniem możliwości dojazdu, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim, do  

wszystkich studzienek rewizyjnych. 

Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Skawina można realizować na zasadach określonych w 

„Regulaminie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz w „Regulaminie odpłatnego 

nabywania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych od osób uprawnionych, które wybudowały je z własnych środków” (załączniki do 

uchwały nr 4/2019 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie). Regulaminy dostępne są na 

stronie internetowej Zakładu- www.zwik.skawina.pl 

 

4.1.1 Materiał rurociągu, średnica, spadki 

 

Materiał użyty do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, 

odporność na korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji. 

Do budowy kolektorów sanitarnych należy stosować  rury z żywic poliestrowych, rury kamionkowe 

oraz rury PVC o sztywności obwodowej min. SN 8kN/m i ściance litej ( nie dopuszcza się rur o 

ściance spienionej ).  

Najmniejsze średnice zbiorcze przewodów kanalizacji sanitarnej, należy przyjmować jako  

DN 200. Dopuszcza się stosowanie średnicy DN 160 –na krótkich końcowych odcinkach sieci i 

małym dopływie ścieków. 

Przy projektowaniu kanałów, należy zwrócić uwagę na przyjmowanie spadków zapewniających 

prędkość przepływu ścieków warunkujących samooczyszczanie kanałów. 

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zapewnienia odpowiednich prędkości przepływu, 

wynoszą: 



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                               Skawina, 05.2021 r. 
32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11                                           Informacja do projektowania, realizacji oraz odbioru sieci i przyłączy wod.-kan.     

10 
 

- dla przewodów kanalizacyjnych o średnicy DN 200 – 0,5% 

- dla przewodów kanalizacyjnych o średnicy DN 250 –0,4% 

- dla przewodów kanalizacyjnych o średnicy DN 300 –0,3% 

Maksymalne spadki kanałów wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu ścieków. 

 

4.1.2. Studnie kanalizacyjne 

 

Studzienki kanalizacyjne należy projektować zgodnie z normą PN-B-10729. 

Studzienki rewizyjne należy budować: 

- na zmianie kierunku przepływu ścieków 

- w miejscach połączenia rur odpływowych, 

- zmianie materiału rury 

- w miejscach zmiany spadku rur. 

 

Studnie rewizyjne należy projektować z kręgów żelbetowych lub betonowych z betonu B45, 

łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne). Dno studzienki –krąg z płytą denną  

i gotową (wykonaną fabrycznie) kinetą wyprofilowaną zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. 

Dopuszcza się wykonanie kinety na dnie kręgu (ustawionego na płycie fundamentowej), w którym 

zabudowano przejścia szczelne dla rur podłączenia kanalizacyjnego, w gruntach suchych w których 

nie występują wody gruntowe. Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. 

Studzienkę należy wyposażyć we właz kanałowy DN 600 mm o klasie dostosowanej do warunków w 

jakich będzie zlokalizowany oraz żeliwne stopnie włazowe lub drabinkę, w celu umożliwienia wejścia 

do komory roboczej. Minimalne średnice studzienek rewizyjnych (zaleca się przyjmować):  

- do głębokości dna studni 2,5m –Ø 1000 mm 

- powyżej głębokości 2,5m –Ø 1200 mm. 

Dopuszcza się stosowanie studni inspekcyjnych o średnicy DN 315,DN 425 lub DN 600 

wykonanych z tworzyw sztucznych (po odpowiednim uzgodnieniu ze ZWIK). 

 Odległość między studzienkami rewizyjnymi  winna wynosić: 

- dla średnicy DN 160 na odcinkach prostych – co 35 m, 

- dla średnicy DN 200 na odcinkach prostych – co 50 m, 
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4.1.3. Zbliżenia kanałów grawitacyjnych 

Przy projektowaniu przewodów kanalizacyjnych  należy zachować minimalne odległości  w rzucie 

poziomym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z tabelą. 

 

      

Infrastruktura techniczna i inne obiekty Przewód kanalizacyjny <DN300mm 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5m 

Wodociągi do 300 mm 1,0m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa ≤fi 400 1,0m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa > fi 400 1,5m 

Kable telekomunikacyjne 1,0m 

Światłowody 1,5m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m 

Kable elektroenergetyczne s/n 1,0m 

Słupy elektroenergetyczne i oświetleniowe 1,5m 

Sieci cieplne 1,5m 

Obiekty kubaturowe(dotyczy również zbiorników  

na ścieki ) 

3,0m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5m 

Drzewa (od skrajni pnia) min 2,0 m 

Pomniki przyrody Indywidualne uzgodnienia z Wydziałem 

Ochrony Środowiska 

 
 W przypadku braku możliwości zastosowania w/w odległości niezbędne jest indywidualne rozpatrzenie zbliżenia oraz wprowadzenie 

dodatkowych zabezpieczeń w uzgodnieniu z ZWiK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                               Skawina, 05.2021 r. 
32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11                                           Informacja do projektowania, realizacji oraz odbioru sieci i przyłączy wod.-kan.     

12 
 

4.2 Sieć kanalizacyjna – ciśnieniowa 

 

Przy lokalizowaniu przewodów tłocznych należy stosować zasady jak dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Do budowy przewodów tłocznych należy stosować rury PE zgrzewane doczołowo lub łączone za 

pomocą muf  elektroporowych. Należy stosować rury o parametrach dostosowanych do parametrów 

przepompowni lub warunków panujących w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Minimalna klasa 

ciśnienia roboczego stosowanych rur - PN 10.  

Zasuwy, odwodnienia, odpowietrzenia, rewizje, studzienki rozprężne i ich wymiary technologiczne 

projektuje się indywidualnie w oparciu o szeroko pojętą sztukę budowlaną oraz w uzgodnieniu z 

ZWIK sp. z o.o.  

W najwyżej położonych punktach kolektorów ciśnieniowych należy projektować odpowietrzniki. W 

miejscach zmiany kierunku i na odcinkach prostych trzeba projektować studzienki z czyszczakami. 

Odległość między czyszczakami nie powinna być większa niż 600m. Do studzienek z 

odpowietrznikami i czyszczakami należy zapewnić możliwość dojazdu odpowiednim sprzętem. Na 

rurociągach należy stosować zasuwy nożowe.  

Nad rurociągiem należy układać taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną o szer. 200 mm, z zatopioną 

wkładką metalową i napisem „kanalizacja ciśnieniowa”. 

Przy odległościach studni od budynków mieszkalnych mniejszych od 20 metrów, studnie rozprężne 

powinny być wyposażone w biofiltry obniżające uciążliwość odorową. 

Projektowanie pompowni sieciowych wymaga wcześniejszych ustaleń ze ZWIK Sp. z o.o. 

 

5. Przyłącz kanalizacyjny 

 

Zgodnie z art. 15 pkt 2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn.zm. „ realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni 

wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia 

pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci” 

 

Rozliczanie za zrzut ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego w stosunku 

1:1. W wyjątkowych przypadkach rozliczanie za zrzut ścieków może odbywać się na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego zamontowanego na przyłączu kanalizacyjnym. W dokumentacji 

zamieścić obliczenia doboru urządzenia pomiarowego. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania 

urządzenia ponosi inwestor. 

 

Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
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5.1. Podłączenie grawitacyjne 

 

5.1.1. Materiał rurociągu oraz  studzienek rewizyjnych, średnica, spadki 

 

Przy projektowaniu i wykonywaniu przyłączy należy przestrzegać poniższych zasad: 

a) Średnica przyłącza kanalizacji sanitarnej powinna być dostosowana do przewidywanej ilości 

odprowadzanych ścieków i nie powinna być mniejsza niż 150 mm.  

b) Połączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z kanałem sanitarnym, należy wykonać za  

pomocą studzienek połączeniowych rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 lub 1200, 

(dopuszcza się połączenie za pomocą studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 315, 

425, 600 po wcześniejszym uzgodnieniu w ZWIK Sp. zo.o.). 

c) Należy przyjmować spadki przyłączy zapewniając prędkość przepływu ścieków nie powodujących 

odkładania się osadów (zaleca się minimalny dopuszczalny spadek 1,5% dla przyłączy o średnicy 

Ø150 i 1% dla przyłączy Ø200) 

d) Studzienki rewizyjne zewnętrzne należy umieszczać przy zmianie kierunku, średnicy lub spadku 

oraz na połączeniu przewodów odpływowych. Odległość między studzienkami rewizyjnymi  winna 

wynosić: 

 - dla średnicy DN 160 na odcinkach prostych – co 35 m, 

 - dla średnicy DN 200 na odcinkach prostych – co 50 m, 

e) Włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki powyżej 60 cm od kinety należy 

wykonać poprzez kaskadę zewnętrzną (dopuszcza się kaskadę wewnętrzną po uzgodnieniu w ZWIK 

Sp. z o.o.). W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji) włączenie powyżej 

kinety należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta (np. wkładki „in situ”). 

f) Przy skrzyżowaniu z istniejącymi rurociągami gazowymi na rurociągu kanalizacyjnym należy 

zamontować rurę ochronną z jednego kawałka rury (nie łączoną) dł. min 3,5 m. Końce rury osłonowej  

należy zapiankować. 

g) Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest 

możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania 

zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie 

przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania 

przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia 

przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń 

przeciwzalewowych w budynkach (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z późniejszymi zmianami). 

h) Przy włączeniach przyłączy na trójnik należy zastosować studzienkę rewizyjną tuż za granicą 

nieruchomości. W przypadku braku możliwości zbudowania studni rewizyjnej na terenie posesji (np. 
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zabudowa budynku w linii regulacyjnej ulicy) należy zaprojektować rewizję tuż za ścianą zewnętrzną 

budynku, na odcinku poziomym instalacji, lokalizując ją w pomieszczeniu łatwo dostępnym dla służb 

eksploatacyjnych. 

i) Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  

usytuowanie 

  

5.1.2. Podłączenie ciśnieniowe – kanalizacja pracująca w systemie grawitacyjnym 

 

W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków z posesji możliwe jest 

projektowanie indywidualnej przepompowni ścieków na następujących warunkach: 

a) Przepompownie należy lokalizować na instalacji wewnętrznej, na terenie posesji.  

b) Podłączenie instalacji ciśnieniowej do kanalizacji miejskiej grawitacyjnej należy przewidzieć za 

pośrednictwem studni rozprężnej zlokalizowanej na przyłączu, na terenie posesji. 

c) Przepompownia i kanał tłoczny nie będą eksploatowane przez ZWiK Sp. z o.o.  

e) Zasilanie przepompowni winno być wykonane za licznikiem energetycznym. 

f) Praca przepompowni nie może powodować zakłóceń w pracy kanalizacji miejskiej lub uciążliwości 

zapachowych, pod rygorem rozwiązania umowy i zaprzestania odbioru ścieków.  

g) Zbiorniki przepompowni powinny być odpowiednio zwymiarowane z uwzględnieniem zużycia 

wody na posesji, tak aby nie następowało zagniwanie ścieków spowodowane ich przetrzymywaniem 

 

 

5.1.3. Podłączenie ciśnieniowe – kanalizacja pracująca w systemie ciśnieniowym 

 

W układzie ciśnieniowym odprowadzanie ścieków z posesji możliwe jest poprzez zaprojektowanie 

indywidualnej przepompowni ścieków na następujących warunkach: 

a)  Przepompownie należy lokalizować na instalacji wewnętrznej, na terenie posesji.  

b) Podłączenie instalacji ciśnieniowej do kanalizacji miejskiej ciśnieniowej  należy projektować 

poprzez opaskę (względnie trójnik), zasuwę wraz z zaworem zwrotnym ( z przeznaczeniem do 

ścieków ) 

e) Zasilanie przepompowni winno być wykonane za licznikiem energetycznym. 

f) Praca przepompowni nie może powodować zakłóceń w pracy kanalizacji miejskiej lub uciążliwości 

zapachowych, pod rygorem rozwiązania umowy i zaprzestania odbioru ścieków.  

g) Zbiorniki przepompowni powinny być odpowiednio zwymiarowane z uwzględnieniem zużycia 

wody na posesji, tak aby nie następowało zagniwanie ścieków spowodowane ich przetrzymywaniem 

(zbiornik ze zredukowaną komorą mokrą). 
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Rysunek poglądowy - schemat pompowni domowej z pompą wyporową eksploatowaną w 

systemach ciśnieniowych ZWIK Sp. z o.o. w Skawinie. 
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5.1.4. Zasady budowy przepompowni domowej w zlewniach istniejącej kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej. 

 

 Budowę przepompowni domowej można realizować również (wybór należy do 

właściciela nieruchomości) na zasadach określonych w Uchwale nr 1/2017 z dn. 

05.01.2017 r. oraz uchwały nr 9/2021 z dnia 20.05.2021 Zarządu Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Skawinie (uchwały w złączeniu poniżej) 
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Poniżej przedstawiony został przykładowy zbiornik  z elementami,  w jakie musi być 

wyposażony aby można było zamontować pompę zgodnie z w/w uchwałą.  

Wymagane elementy : 1A, 1 B, 1C, 1D, 4A, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa wytyczne stanowią materiał informacyjny na dzień 05.2021 r. 
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6. Wymagania odbiorowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

Wykonawca realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod nadzorem inspektora ZWIK 

Sp. z o.o.  Do odbioru końcowego Wykonawca dostarcza : 

 

6.1 Sieć wodociągowa 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca dostarcza : 

- geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z naniesioną siecią wodociągową w skali 1:500, z pieczęcią 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjęciu sieci do państwowych 

zasobów geodezyjno-kartograficznych (wersja papierowa i elektroniczna – format pliku .dwg lub dxf 

autocad2000) wraz ze szkicami geodezyjnym ,  

- wynik badania bakteriologicznego wody, 

- protokół z próby szczelności. 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z projektem 

- dokumentację powykonawczą z domiarami do punktów stałych w terenie zasuw, studzienek oraz 

innego uzbrojenia. Dokumentacja powinna zawierać również trasę, średnicę, rodzaj zabudowanego 

materiału. 

- deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne dla 

zastosowanych materiałów i wyrobów oraz świadectwa dopuszczające stosowanie materiałów w 

budownictwie na terenie Polski –znak B lub CE.  

 

6.2. Sieć kanalizacyjna 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca dostarcza : 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicami geodezyjnym,  

- inspekcję telewizyjną wybudowanego kanału (z chwilowymi spadkami) ,  

- protokół z próby szczelności. 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z projektem 

- dokumentację powykonawczą z domiarami do punktów stałych w terenie zasuw, studzienek oraz 

innego uzbrojenia. Dokumentacja powinna zawierać również trasę, średnicę, rodzaj zabudowanego 

materiału. 

- deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów oraz świadectwa dopuszczające stosowanie materiałów w budownictwie na 

terenie Polski –znak B lub CE.  


