Dokumenty niezbędne
do odbioru docelowego przyłączy wod-kan
−
−
−
−
−
−
−

Projekt budowlany przyłączy wod-kan– część sanitarna.
Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłączy z naniesionym budynkiem.
Dowód osobisty.
Nr księgi wieczystej.
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności lub wypis z rejestru handlowego (ksero)1 .
Kserokopię pełnomocnictwa dla danej osoby występującej w tej sprawie.
NIP i REGON (ksero)1.

Wymogi dotyczące odbioru docelowego
Przyłącze wodociągowe:
1. Przyłącze musi być wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym przez PWiK w B-cu
Sp. z o.o.
2. Skrzynka uliczna nad zasuwą odcinającą usytuowaną w miejscu wpięcia do sieci musi być
widoczna (nie przysypana), zamontowana równo z terenem i oznaczona tabliczką
informacyjną. W skrzynce trzpień obudowy zasuwy musi być umieszczony centralnie i w
pionie tak, aby była możliwość założenia klucza do zasuw na trzpień i zamykania oraz
otwierania zasuwy.
3. Zestaw wodomierzowy musi składać się z dwóch zaworów znajdujących się jeden przed
wodomierzem drugi za wodomierzem. Za drugim zaworem za wodomierzem musi być
zamontowany zawór antyskażeniowy. Zestaw wodomierzowy musi być zamocowany
poziom na sztywno za pomocą uchwytów do elementów stałych (np. ściana). Uchwyty
mocujące nie mogą być zakładane na półśrubunkach przy wodomierzach.
4. Miejsce, w którym usytuowany jest zestaw wodomierzowy musi zapewniać swobodny
dostęp do wodomierza w celu jego odczytu przez inkasenta lub ewentualnej wymiany
wodomierza. Miejsce zestawu wodomierzowego nie może być zastawiane meblami,
urządzeniami, zasypywane opałem lub obudowywane w sposób utrudniający swobodny
dostęp do urządzenia.
5. Studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym musi być wyczyszczona, szczelna
i sucha, właz od studzienki wodomierzowej musi być widoczny (nie zasypany),
zamontowany na równo z terenem, mocowany do płyty nastudziennej lub stożka
betonowego. Studnia musi być wyposażona w stopnie złazowe z wyłączeniem studni
małogabarytowych niezłazowych. Zestaw wodomierzowy w studni należ umieścić
w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów składowych
zestawu celem odczytów oraz napraw i wymian konserwacyjnych.

Przyłącze kanalizacyjne:
1. Przyłącze musi być wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym przez PWiK w B-cu
Sp. z o.o.
2. Właz od studzienki kanalizacyjnej musi być widoczny (nie zasypany), zamontowany na
równo z terenem, mocowany do płyty nastudziennej lub stożka betonowego.
3. Kineta w studzience musi być oczyszczona (nie może być gruzu i innych tego typu
zanieczyszczeń) i odprowadzać ścieki ze spadkiem w stronę odbiornika
4. Studzienka kanalizacyjna musi być wyposażona w stopnie złazowe z wyłączeniem studni
małogabarytowych niezłazowych.
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Dotyczy osób prawnych

