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PRZYKŁADOWE
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

 .../SUPLAZ/W/2006

ADRESAT

Na podstawie § 22 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 
Nr 13, poz. 228 z dnia 24 stycznia 2006 roku) oraz w związku z wnioskiem nr .../SUPLAZ/Przy/06 z dnia ..., 
Międzygminna  Spółka  Wodno-Kanalizacyjna  „SUPLAZ”  Sp.  z  o.o.  informuje,  że  dostawę  wody  do 
nieruchomości położonej w ... przy ul. ... należy projektować według następujących zasad:

1. Miejsce włączenia jest istniejący wodociąg φ 110 (rura żeliwna) biegnąca wzdłuż drogi powiatowej.

2. Konieczne jest  dokonanie przycisku  pod droga powiatową do działki  nr  ...  na granicy której  biegnie sieć 

wodociągowa.

3. Ustalenie z właścicielem działki nr ... miejsca przycisku oraz uzyskanie zgody na wejście z pracami na jego 

teren. 

4.  Uzyskanie zgody właściciela działki ... na przeprowadzenie prac na jego terenie.

5. Od działki nr ... poprowadzić przyłącze rurą PE o średnicy   φ   32, wzdłuż granicy działki ..., w kierunku   

działki nr ... .
6. Przyłącze  należy  zakończyć  zaworem  głównym,  instalacja  wodomierza  zostanie  wykonana  przez 

Przedsiębiorstwo.

7. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia będzie wynosi aktualnie ok. 0,4 MPa.

8. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE HD oraz zasuw klinowych z miękkim 

uszczelnieniem.

9. Wodomierz  lokalizować  za  pierwszą  zewnętrzną  ścianą  budynku  (lub  w  innej  lokalizacji),  w  miejscu 

wydzielonym,  suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą,  działaniem mrozu oraz 

możliwością  uszkodzenia.  Za  zestawem  wodomierzowym  przewidzieć  stosowne  zabezpieczenie  przed 

wtórnym zanieczyszczeniem wody  w sieci,  wynikające  z  normy PN-B-01706/Az1.  Wodomierz  może być 

zainstalowany w odpowiednio przygotowanej studzience.  

10. Na  podłączenie  wodociągowe  należy  opracować  projekt  budowlano-wykonawczy.  Szczegóły  rozwiązań 

technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

11. Projekt podlega uzgodnieniu z SUPLAZ Sp z o.o.

12. O zamiarze rozpoczęcia robót  należy powiadomić SUPLAZ Sp.  z o.  o.  na 7 dni  przed planowaną data 

rozpoczęcia wykonania wykopów. 

13. Po wybudowaniu  przyłącza  zostanie  zawarta  umowa,  która  określi  odpowiedzialność  za  przyłącze  oraz 

sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł 

prawny. 

14. Niniejsze  warunki  są  ważne  przez  okres  dwóch  lat  i  należy  je  załączyć  do  projektu  budowlanego 

przedkładanego  do  uzgodnienia.  Jeden  egzemplarz  uzgodnionej  dokumentacji  pozostaje  w  archiwum 

Przedsiębiorstwa.

..............................
✗ podane parametry są przykładowe  

suplaz@sulikow.pl
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