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WSTÆP 

 

Przedmiot Warunków 

Przedmiotem niniejszego opracowania s¹: 

 warunki, jakim powinny odpowiadaã projekty sieci, urz¹dzeñ i obiektów uzgadnianych 
w Spóùce, 

 wymagania jako�ciowe odno�nie projektowanych materiaùów do budowy sieci, urz¹dzeñ 

i obiektów Spóùki, 

 wymagania projektowe dla sieci, urz¹dzeñ i obiektów Spóùki oraz wù¹czeñ do tej sieci, 

 informacje w zakresie procedur wydawania warunków technicznych, uzgadniania 
dokumentacji, odbioru technicznego wykonanego przyù¹cza oraz zawarcia umowy na 
odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie �cieków. 

 

Okre�lenia podstawowe: 

Spóùka: Spóùka Wodna �Miêdzyodrze�, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin 

AKPiA Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyki 

CRS: system automatyki i sterowania (ang. CRS � Control, Regulation, 
Supervision). 

PLC Programowalny sterownik logiczny 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition - Nadzór, Sterowanie 

i Zbieranie Danych. Komputerowy system scentralizowanego nadzoru nad 
obiektami przemysùowymi. 

Przepompownia 

zbiorcza: 
przepompownia �cieków przetùaczaj¹ca �cieki doprowadzone od wielu 

dostawców. 

Pompownia lokalna: pompownia �cieków tùocz¹ca �cieki od pojedynczego podmiotu do 

magistralnego systemu kanalizacyjnego. 

  

 

1. WARUNKI OGÓLNE PROJEKTOWANIA SIECI, URZ¥DZEÑ I OBIEKTÓW 

1.1. Sieci kanalizacyjne 

1.1.1 Przewody 

Projektowane sieci nale¿y lokalizowaã w liniach rozgraniczaj¹cych ulic z unikaniem 

prowadzenia w jezdniach. Nale¿y zapewniã mo¿liwo�ci staùego dostêpu i dojazdu sprzêtem 

ciê¿kim do wszystkich studzienek rewizyjnych, pompowni oraz przepompowni i innych 

obiektów. Kanaùy nie mog¹ byã lokalizowane w torowiskach i rozjazdach tramwajowych. 

Nale¿y zachowaã minimalne odlegùo�ci przewodów kanalizacyjnych od zabudowy, innych 
przewodów i urz¹dzeñ zgodnie z tabel¹ nr 1. Zaleca siê przykrycie przewodów tùocznych 

�rednio 1,4 ÷ 1,6 m, a grawitacyjnych minimum 1,0 m. 

Przy projektowaniu kanaùów grawitacyjnych nale¿y przyjmowaã spadki zapewniaj¹ce 

samooczyszczanie kanaùów. W terenach zagro¿onych osiadaniem gruntu nale¿y stosowaã 

rury ù¹czone na dùugi kielich lub rozwi¹zania systemowe przeznaczone do zastosowañ na 

obszarach wystêpowania szkód górniczych. 

 

1.1.2 Studnie i skrzynki uliczne 

Studnie kanalizacyjne w ulicach projektowaã zgodnie z PN i wytycznymi materiaùowymi. 

Studnie zlokalizowane w pasie drogowym musz¹ mieã srednicê minimaln¹ 1000 mm i byã 
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wyposa¿one we wùaz klasy �D� � 40 T. Wùaz ma byã uùo¿ony na pier�cieniu odci¹¿aj¹cym. 
Na przykanalikach na terenie posesji dopuszcza siê stosowanie studni min. DN 400 z 
tworzywa sztucznego. Wùazy studni DN 600 powinny byã z wypeùnieniem betonowym. 

Wùazy do studni powinny byã zabezpieczone przed przesuniêciem oraz kradzie¿¹ poprzez 

obmurowanie betonem (min. B25), o wymiarach 1,5 x 1,5 m i grubo�ci pùyty ok. 0,15 m. 

Skrzynki uliczne zasuw powinny byã obrukowane b¹dê obetonowane betonem (min. B25), 

o wymiarach 0,8 x 0,8 m i grubo�ci pùyty ok. 0,15 m. Stopnie zùazowe powinny byã 

mocowane w sposób trwaùy, poprzez osadzenie stopni w �cianie studni, b¹dê poprzez 

przykrêcane na �ruby ze stali nierdzewnej. 

Obrukowanie b¹dê obetonowanie wùazów i studzienek ulicznych powinno zapewniaã 

odprowadzenie wody deszczowej od wùazu. Wùazy studni i skrzynek ulicznych, 
zlokalizowanych poza jezdniami oraz ci¹gami pieszymi, powinny byã wyniesione ok. 3 cm 
ponad powierzchniê pùyty. 

W studniach montowanych na trasie ruroci¹gów tùocznych, przej�cia przez �cianê studni 

powinny byã wykonane w gotowych otworach z osadzon¹ fabrycznie tulej¹ ze stli 

nierdzewnej, b¹dê GRP, o dùugo�ci min 150 mm. Uszczelnienie przewodu 

przeprowadzanego przez �cianê nale¿y wykonaã za pomoc¹ ùañcucha uszczelniaj¹cego. 

Wùazy i studzienki zlokalizowane w poboczach ci¹gów drogowych winny byã 
zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez bariery ew. inne elementy zabezpieczaj¹ce. 

 

1.2.  Pompownie i przepompownie �cieków 

1.2.1. Lokalizacja 

Obiekty nale¿y lokalizowaã w taki sposób, aby umo¿liwiã staùy, nie utrudniony dostêp 

obsùugi z zapewnieniem mo¿liwo�ci dojazdu sprzêtem ciê¿kim.  

Zaleca siê aby przepompownie �cieków byùy lokalizowane na terenie nale¿¹cym do Czùonka 

lub Klienta SW �Miêdzyodrze�, pod warunkiem zapewnienia dostêpu do przepompowni 
pracownikom SW �Miêdzyodrze� i lekkiemu taborowi obsùugowemu (jak samochód 

dostawczy, specjalistyczny pojazd asenizacyjny z beczk¹ o poj. do 5 m
3, itp.). 

Teren przepompowni powinien byã zabezpieczony przed dostêpem osób niepowoùanych. 

Teren ten winien byã ogrodzony do wys. min 2,0 m. Ogrodzenie z bram¹ wjazdow¹ 
umo¿liwiaj¹c¹ wjazd samochodów ciê¿arowych (nacisk na o� - do 10T). Droga dojazdowa 
oraz plac manewrowy musz¹ posiadaã wymagan¹ no�no�ã. 

Teren przepompowni winien byã zabezpieczony przed wegetacj¹ ro�linno�ci poprzez 

wybrukowanie kostk¹ betonow¹ (kamienn¹) lub wyùo¿enie foli¹ o wysokiej trwaùo�ci 

i zasypanie tùuczniem lub w inny sposób. 

Pompownie lokalne mog¹ byã lokalizowane w granicach dziaùki podmiotu, dla potrzeb 

którego pracuj¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpu do pompowni pracownikom Spóùki 
�Miêdzyodrze� i lekkiemu taborowi obsùugowemu. W przypadku lokalizacji pompowni na 
terenie ogrodzonym i dozorowanym, nie wymaga siê wykonywania dodatkowego 
ogrodzenia pompowni. 

 

1.2.2 Wymagania technologiczne 

1.2.2.1 Przepompownie zbiorcze i tranzytowe 

Na ogrodzonym terenie przepompowni powinna byã zlokalizowana studnia przepompowni 

z pompami, osprzêtem i wyposa¿eniem, studzienka zaworów, szafa lub szafy steruj¹ce oraz 

komora (studnia) przepùywomierza. Na terenie tym mo¿e byã tak¿e zlokalizowane zù¹cze 

kablowe ZK, szafka pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej czynnej oraz elektryczna 
szafka przyù¹czowa. Przed ka¿d¹ przepompowni¹, powinna byã zlokalizowana studnia 

rewizyjna (zlewna). 
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Ka¿da z przepompowni zbiorczych powinna byã wyposa¿ona w pompê zapasow¹ 
(wù¹czaj¹c¹ siê naprzemiennie do pracy z pomp¹ podstawow¹). Obliczenie wielko�ci 

pojemno�ci czynnej przepompowni nie powinno zakùadaã pracy pompy zapasowej. 

Przepompownia powinna byã wyposa¿ona w kratê zabezpieczaj¹c¹ (umo¿liwiaj¹c¹ 

oglêdziny podczas pracy, lecz zabezpieczaj¹c¹ osoby przed wpadniêciem do komory pomp), 

pomosty robocze oraz drabinê zùazow¹, umo¿liwiaj¹ce konserwacjê i naprawê armatury oraz 

urz¹dzeñ przepompowni. 

Zasuwy odcinaj¹ce pomp oraz zawory pùucz¹ce powinny byã zamontowane w sposób 
umo¿liwiaj¹cy ich obsùugê z poziomu terenu, bez konieczno�ci otwierania kraty 

zabezpieczaj¹cej. 

Ukùad wylotu ruroci¹gu doprowadzaj¹cego �cieki winien byã rozwi¹zany w taki sposób, aby 
minimalizowaã emisje gazów zùowonnych i korozyjnych (siarkowodór). Zaleca siê 
stosowanie rozwi¹zañ zapewniaj¹cy laminarny dopùyw �cieków. Dopuszcza siê 
wprowadzanie dopùywaj¹cych �cieków w sposób czê�ciowo podtopiony z zastrze¿eniem 

konieczno�ci stosowania rozwi¹zañ zabezpieczaj¹cych wylot ruroci¹gu przed zatkaniem 

zanieczyszczeniami staùymi. Niedopuszczalne jest podawanie �cieków w sposób 

rozbryzgowy, kaskadowy, itp. 

Przepompownie powinny byã wyposa¿one w system wentylacji grawitacyjnej skùadaj¹cy siê 

z dwóch przewodów z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej, z których jeden 
winien byã zakoñczony pod przykryciem studni a drugi winien siêgaã nad zwierciadùo 

�cieków. Przewody winny byã wyprowadzone na odpowiedni¹, tak¹ sam¹ wysoko�ã ponad 

przykrycie i zakoñczone daszkami. W przypadku lokalizacji przepompowni w pobli¿u 

miejsc staùego przebywania ludzi, przewidywanego niskiego obci¹¿enia przepompowni 

w pocz¹tkowym okresie pracy, b¹dê tùoczenia �cieków dùugotrwale zalegaj¹cych w sieci po 

stronie zasilania, ukùad wentylacji nale¿y wyposa¿yã w filtry antyodorowe z wypeùnieniem 
z wêgla aktywnego. W uzasadnionych przypadkach nale¿y zastosowaã biofiltr. 

Przepompownie (i ich wyposa¿enie) powinny byã zabezpieczone przed niskimi 

temperaturami atmosferycznymi przy minimalnym przepùywie �cieków. Pod pojêciem niska 

temperatura rozumie siê temperaturê tmin = - 20°C panuj¹c¹ w otoczeniu przepompowni 

w ci¹gu 24 h. 

Nale¿y przewidzieã miejsce do monta¿u urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych transport pionowy 

wyposa¿enia pompowni (podnoszenie pomp, armatury, rurarzu, itp.). Szczegóùowe 

rozwi¹zania uzgodniã ze sùu¿bami technicznymi Spóùki. 

Ka¿d¹ pompowniê nale¿y wyposa¿yã w ukùad pomiaru przepùywu �cieków z odczytem 

lokalnym. Dla pompowni zbiorczych wymagany jest ukùad transmisji danych do systemu 

CRS Oczyszczalni. 

 

1.2.2.2 Pompownie lokalne 

Dla pompowni lokalnych zastosowanie maj¹ odpowiednio wytyczne odno�nie wymagañ 

technologicznych takie, jak dla przepompowni zbiorczych (pkt 1.2.2.1). 

Pompownie lokalne mog¹ byã wykonane w standardzie pompowni przydomowych, pod 

nastêpuj¹cymi warunkami: 

 Ukùad kanalizacji sanitarnej powinien byã skutecznie zabezpieczony przed 

przedostawaniem siê wód deszczowych do tej kanalizacji. 

 Ustalenie ilo�ci odprowadzanych �cieków bêdzie nastêpowaùo na podstawie wskazañ 

wodomierza gùównego (na przyù¹czu wodoci¹gowym, lub wodomierzy w przypadku 
kilku przyù¹czy), jako równa ilo�ci doprowadzonej wody. 

 Standard wyposa¿enia pompowni winien byã uzgodniony ze Spóùk¹. 
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1.2.2.3 Unifikacja 

Po¿¹dana jest maksymalna unifikacja dostarczanych nowych urz¹dzeñ i wyposa¿enia 

mechanicznego oraz AKPiA z wyposa¿eniem istniej¹cym w celu ograniczenia kosztów 

eksploatacyjnych. 

 

1.2.3 Wyposa¿enie 
Armatura i urz¹dzenia powinny byã przystosowane do pracy w �ciekach komunalnych 

z uwzglêdnieniem wystêpowania zanieczyszczeñ wùóknistych oraz �ciernych. Grubo�ã 

�cianki przewodów powinna wynosiã dla �rednic do DN 65 min 2 mm, za� dla przewodów 

o wiêkszych �rednicach min 3 mm. Wszystkie elementy wyposa¿enia, za wyù¹czeniem 

pomp oraz armatury, co do których wymagania okre�lono w dalszej czê�ci niniejszych 

wytycznych, powinny byã wykonane za stali kwasoodpornej lub z odpowiednich tworzyw 
sztucznych odpornych na korozjê, w tym korozjê siarczanow¹ (siarkowodór).  

 

1.2.4 Konstrukcja 

Korpusy pompowni i przepompowni powinny byã wykonane w sposób zapewniaj¹cy ich 

szczelno�ã na infiltracjê wód gruntowych oraz eksfiltracjê �cieków (beton min. B45, 

polimerobeton, tworzywa sztuczne), wytrzymaùo�ã mechaniczn¹ oraz trwaùo�ã. 

Posadowienie powinno odpowiadaã warunkom geologicznym. 

Przej�cia przez �ciany powinny byã wykonane w gotowych otworach z osadzon¹ fabrycznie 
tulej¹ ze stli nierdzewnej b¹dê GRP o dùugo�ci min 150 mm. Uszczelnienie przewodu 

przeprowadzanego przez �cianê nale¿y wykonaã za pomoc¹ ùañcucha uszczelniaj¹cego. 

 

1.3.   Zasilanie w energiê elektryczn¹ 

1.3.1 Warunki ogólne podù¹czenia 

Wszelkie przyù¹cza energii elektrycznej dla sieci 0,4 kV wykonuje Dostawca energii 
elektrycznej. Przyù¹cze energii elektrycznej nale¿y zakoñczyã zù¹czem kablowym ZK oraz 

szafk¹ pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej czynnej. W zù¹czu ZK nale¿y 

zainstalowaã rozù¹cznik bezpiecznikowy dobrany do mocy zapotrzebowanej obiektu. Zù¹cze 

kablowe ZK wraz z szafk¹ pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej nale¿y posadowiã 

na granicy nieruchomo�ci, na fundamencie wyniesionym ponad teren min. 500 mm.  

Zù¹cze ZK oraz szafka pomiaru energii elektrycznej winny byã wykonane z materiaùów 

odpornych na korozjê i promienie ultrafioletowe. 

 

1.3.2 Warunki techniczne podù¹czenia 

Obok szafki ZK nale¿y zainstalowaã szafkê przyù¹czow¹ i szafkê automatyki. Szafkê 

przyù¹czow¹ nale¿y wyposa¿yã w nastêpuj¹c¹ aparaturê: 

1. Rozù¹cznik izolacyjny 3-faz. na zasilaniu szafki przyù¹czowej; 

2. Ochronê przepiêciow¹ II stopnia w fazie L1L3, N; 

3. Sygnalizacjê napiêcia w trzech fazach; 

4. Transformator bezpieczeñstwa 230 V/24 V o mocy 100 VA wraz z gniazdem 24 V, 
10 A; 

5. Gniazdo wtykowe 5-biegunowe 400 V,16 A; 

6. Gniazdo wtykowe 3-biegunowe 230 V, 16 A; 

7. Na zasilaniu szafki automatyki zainstalowaã zabezpieczenie przy pomocy wyù¹cznika 

nadmiarowo-pr¹dowego S300; 
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8. Aparaturê w szafce przyù¹czowej nale¿y dobraã do mocy urz¹dzeñ zainstalowanych na 
przepompowni lub pompowni �cieków; 

9. Dla przepompowni zbiorczych (strefowych) w ka¿dej szafce przyù¹czowej nale¿y 

dodatkowo zainstalowaã: 

i. przeù¹cznik �agregat � sieã�, 

ii. gniazdo wtykowe do podù¹czenia agregatu 400 V, 32 A, 

iii. stycznik lub przekaênik pomocniczy na 230 V, 50 Hz ze stykami pomocniczymi 
1z+1r. 

10. Szafka przyù¹czowa winna byã wykonana z materiaùów odpornych na korozjê 

i zainstalowana na odpowiednio zabezpieczonym fundamencie betonowym 
wyniesionym ponad teren min. 500 mm. 

11. Przepusty kablowe w bezpo�rednim kontakcie z atmosfer¹ agresywn¹ (np. pomiêdzy 

studni¹ przepompowni a szafk¹ przyù¹czow¹) nale¿y skutecznie za�lepiã tak, aby trwale 

uniemo¿liwiã penetracjê gazów agresywnych do atmosfery i do przestrzeni 
z zabudowan¹ aparatur¹ elektryczn¹ i AKPiA. 

12. Silniki zainstalowane w przepompowni lub pompowni �cieków powinny posiadaã 

rozruch: 

- dla silników o mocy do 3,0 kW rozruch bezpo�redni, 

- dla silników o mocy powy¿ej 3,0 kW rozruch ùagodny (softstart lub gniazda-
trójk¹t). 

 

1.4. Automatyka, sterowanie i wizualizacja 

1.4.1 Szafki zasilaj¹co - sterownicze 

Ka¿da zbiorcza przepompownia �cieków winna byã wyposa¿ona w szafkê zasilaj¹co � 
sterownicz¹. 

1.4.1.1 Szafki zasilaj¹co - sterownicze - funkcjonalno�ã 

Szafki zasilaj¹co � sterownicze powinny zawieraã obwody zasilania, sterowania oraz 
monitoringu.  

Szafki powinny zawieraã wszystkie komponenty i sprzêt niezbêdny do: 

 dystrybucji energii elektrycznej; 

 ochrony przeci¹¿eniowej i przeciwzwarciowej; 

 ochrony przepiêciowej drugiego stopnia; 

 ochrony przed pora¿eniem pr¹dem przez kontakt po�redni lub bezpo�redni; 

 sterowania zasilaniem elektrycznym (zasilanie odizolowane od gùównego systemu 

zasilania poprzez transformator zabezpieczaj¹cy); 
 

1.4.1.2 Obudowy szafek zasilaj¹co - sterowniczych 

Obudowa szafki winna byã wykonana z tworzywa sztucznego i posadowiona na 
prefabrykowanym fundamencie wyniesionym ponad teren min. 500 mm. Obudowa ta winna 
byã wykonana w konstrukcji moduùowej o stopniu IP odpowiednim dla warunków pracy. 

Obudowa powinna posiadaã przepusty na kable i przewody o ró¿nych �rednicach. Przepusty 

powinny posiadaã zapas na ewentualn¹ przyszù¹ rozbudowê w ilo�ci co najmniej 25% 

zainstalowanych kabli. 
 

1.4.1.3 Sekcje i podziaù wewnêtrzny szafek zasilaj¹co - sterowniczych 

W szafkach zasilaj¹co - sterowniczych powinny znajdowaã siê obwody gùówne i obwody 
sterownicze napêdów pomp oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 
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Szafki zasilaj¹co � sterownicze powinny byã podzielone na sekcje (cele) tak, aby mo¿liwe 

byùy prace obsùugowe w jednej sekcji bez konieczno�ci wyù¹czania napiêcia w caùej tablicy. 

Komponenty szafek powinny byã pogrupowane w czytelny i zasadny sposób w jednostki 

funkcyjne / jednostki wyj�ciowe zgodnie z ich relacjami funkcyjnymi. 

Przeù¹czniki i wyù¹czniki automatyczne, styczniki, przekaêniki i inny sprzêt sterowniczy 
powinny byã zamontowane na szynie zbiorczej DIN (TS35) i osùoniête. 

Szafki zasilaj¹co � sterownicze powinny byã wykonane z zapasem wolnej, niezabudowanej 

powierzchni na przyszù¹ rozbudowê, wynosz¹cym co najmniej 20%. 
 

1.4.1.4 Szafki o ograniczonej funkcjonalno�ci 

W szafkach elektrycznych zasilaj¹cych, sterowniczych lub w szafkach ochronnych 
dedykowanych dla danego urz¹dzenia AKPiA zastosowanie maj¹ odpowiednie wymogi 

materiaùowe oraz projektowo-konstrukcyjne opisane w p. 1.4.1.1 ÷ 1.4.1.3 powy¿ej. 
 

1.4.1.5 Zasilanie elektryczne obwodów sterowniczych 

Gùówne obwody sterownicze do sterowania wyù¹cznikami silników, stycznikami, itp. 

powinny byã zasilane z jednostek zasilania elektrycznego oddzielonych od zasilania 

obwodów wej�cia/wyj�cia PLC. 

Czê�ã zasilaj¹ca winna byã wyposa¿ona w wyù¹cznik gùówny, zabezpieczenia 

przeci¹¿eniowe i zwarciowe a w tak¿e elementy wykonawcze tj. styczniki i przekaêniki 

po�rednicz¹ce dla zapewnienia pracy jednej lub dwóch pomp. 

Szafki zasilaj¹co � sterownicze, sterowniki PLC oraz system SCADA powinny byã 
zaprojektowane w taki sposób, aby caùa instalacja restartowaùa siê automatycznie 

w momencie przywrócenia zasilania po awarii, zaniku zasilania i przerwie w dostawie 

energii. 

1.4.1.6 Ukùad sterowania 

Z uwagi na d¹¿enie do unifikacji sprzêtowej i integracji z istniej¹cym systemem CRS ukùad 

sterowania winien byã oparty o sterowniki PLC firmy Allen Bradley typu Micrologix 1 100 
zawieraj¹ce 10 wej�ã binarnych, 6 wyj�ã binarnych, 2 wej�cia analogowe 0-10 V oraz 
zintegrowany tekstowy panel operatorski. 

Do sterownika winny byã wprowadzone podstawowe sygnaùy pracy/awarii pomp oraz 

sygnaùy z sygnalizatorów poziomu w przepompowni.  

Na wej�cia analogowe nale¿y zapewniã mo¿liwo�ã wprowadzania sygnaùów z pomiaru 

poziomu oraz ewentualnie z pomiaru przepùywu. 

 

1.4.1.7 Komunikacja 

System komunikacji winien byã systemem 10/100Mbit Ethernet bazuj¹cym na kablach 

�wiatùowodowych. 

W celu uzyskania komunikacji z oczyszczalni¹, w szafce winny znajdowaã siê elementy 

adaptacyjne �wiatùowodu, tj. przeù¹cznica oraz konwerter �wiatùowodowy, a w fundamencie 
nale¿y pozostawiã odpowiedni zapas kabla �wiatùowodowego (okoùo osiem metrów, chyba 
¿e uzgodniono inaczej z odpowiednimi sùu¿bami Spóùki). 

Sterownik PLC winien posiadaã wej�cie ETHERNET w celu wù¹czenia go do systemu CRS 
z pominiêciem konwerterów RS 485/ETHERNET (moduùy NET - ENI). 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególno�ci dotycz¹cych przepompowni lokalnych 
i sieciowych o niewielkiej wydajno�ci, dopuszcza siê inny sposób komunikacji ni¿ Ethernet, 

np. GSM lub radiowy. Sposób komunikacji nale¿y uzgodniã ze SW �Miêdzyodrze�.  
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1.4.2 Linie kablowe AKPiA 

1.4.2.1 Linie kablowe AKPiA � wymagania ogólne 

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA oraz 
�wiatùowody rozprowadzane winny byã w teletechnicznej kanalizacji kablowej wykonanej 
z rur osùonowych z polietylenu wysokiej gêsto�ci (HDPE) o odpowiedniej �rednicy 

wewnêtrznej. 

W miejscach zmiany kierunku, rozgaùêzieñ lub na odcinkach prostych, dùu¿szych ni¿ 60 m 
nale¿y stosowaã prefabrykowane studzienki kablowe. Ilo�ã i rozmiar rur kablowych oraz 
wielko�ã studni powinna zapewniã min. 20% rezerwy miejsca na przyszù¹ rozbudowê, oraz 
zapewniã promieñ giêcia wymagany dla tras kabli �wiatùowodowych. 

Nale¿y zastosowaã odpowiedni oraz zalecany dla danej instalacji rodzaj kabli. Nale¿y 

stosowaã dostêpne na rynku kable bez elementów wykonanych z udziaùem PCV i oùowiu jak 

i innych komponentów szkodliwych dla �rodowiska naturalnego. Wszystkie komponenty 

wykorzystane do budowy kanalizacji kablowej, jak i same kable, musz¹ posiadaã aktualne 

wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne oraz �wiadectwa dopuszczenia. 

Przy przej�ciach kanalizacji pod drogami transportowymi nale¿y stosowaã przepusty z rur 

polietylenowych przeznaczonych do wykonywania przej�ã pod drogami, ulicami lub 
torowiskami. 

Trasy kablowe dla kabli zasilaj¹cych i sterowniczych powinny zostaã wykonane jako 

osobne trasy kablowe. Projekt tras kablowych powinien uwzglêdniã przestrzeñ na 

ewentualn¹ przyszù¹ rozbudowê w ilo�ci co najmniej 25% zainstalowanych kabli. 

W miejscach, gdzie kable przecinaj¹ krawêdzie poprzeczne lub przechodz¹ przez wyciêcia / 

otwory, nale¿y stosowaã elementy ochronne dla przepustów kablowych. 

Przepusty kablowe w bezpo�rednim kontakcie z atmosfer¹ agresywn¹ (np. pomiêdzy studni¹ 
przepompowni a rozdzielnic¹ elektryczn¹) nale¿y skutecznie za�lepiã, tak aby trwale 

uniemo¿liwiã penetracjê gazów agresywnych do atmosfery i do przestrzeni z zabudowan¹ 
aparatur¹ AKPiA i elektryczn¹. 

 

1.4.2.2 Kable �wiatùowodowe 

Kable �wiatùowodowe powinny skùadaã siê z luênych wùókien rurkowych w pancerzu 

o du¿ej odporno�ci na naprê¿enia rozci¹gaj¹ce. 

Kabel powinien byã przeznaczony do u¿ytku zewnêtrznego oraz do ukùadania w ziemi 

i powinien byã zabezpieczony przed uszkodzeniami przez gryzonie. 

Ka¿dy �wiatùowód powinien posiadaã przy najmniej 3 pary wùókien (razem 6 wùókien) 

i przynajmniej jedna para tych wùókien powinna stanowiã rezerwê na przyszù¹ rozbudowê. 

Wszystkie przewody powinny byã zakoñczone zù¹czkami SC lub MT-RJ w skrzynkach 
poù¹czeniowych kabla �wiatùowodowego na ka¿dej przepompowni. 

 

1.4.3 Przepùywomierze 

Przepùywomierz nale¿y zlokalizowaã w osobnej studzience. Czytnik (przetwornik) 

przepùywomierza powinien znajdowaã siê w szafce (elektrycznej zasilaj¹cej, zasilaj¹co-
sterowniczej, sterowniczej lub szafce ochronnej dedykowanej dla przetwornika) � 
i umo¿liwiaã odczyt wskazañ licznika bez konieczno�ci wchodzenia do studni 

przepùywomierza. Powy¿szy wymóg ma na celu przede wszystkim ochronê przetwornika 

przed zalaniem i szkodliwym wpùywem wilgoci. 

 

1.4.4 Integracja z istniej¹cym systemem sterowania i automatyki 

W celu wù¹czenia nowej przepompowni do istniej¹cego systemu monitoringu nale¿y 
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wykonaã niezbêdne zmiany w oprogramowaniu aplikacyjnym czterech istniej¹cych stacji 

operatorskich na terenie oczyszczalni �cieków. 

Nale¿y równie¿ zainstalowaã dodatkowe wyposa¿enie w istniej¹cych szafkach 

sterowniczych przepompowni, z których wyst¹pi odej�cie �wiatùowodu do nowych 

obiektów. W szafkach tych nale¿y zamontowaã konwerter �wiatùowodowy taki, jak 

konwertery istniej¹ce, tj. RS2-xTX/xFX EEC firmy HIRSCHMANN a w istniej¹cych 

przeù¹cznicach nale¿y wykonaã spawy nowych kabli �wiatùowodowych oraz wyposa¿yã je 

w niezbêdny osprzêt �wiatùowodowy.  

W przypadku zu¿ycia (wyczerpania) zmiennych programowych programu wizualizacyjnego 

nale¿y rozbudowaã lub zakupiã odpowiednie oprogramowanie systemowe. 

Ponadto w ramach robót nale¿y wykonaã szafki zasilania elektrycznego. (patrz pkt 1.3). 

 

1.5 Uwagi  

Ogólne Wytyczne nie obejmuj¹ obiektów specjalnych, które musz¹ byã projektowane 

indywidualnie i podlegaj¹ wstêpnemu uzgodnieniu przez Spóùkê Wodn¹ �Miêdzyodrze�. 
Wyposa¿enie szafki automatyki okre�laj¹ warunki AKPiA. 
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2. WYMAGANIA JAKOÚCIOWE MATERIA£ÓW PROJEKTOWANYCH DO 

BUDOWY SIECI, URZ¥DZEÑ I OBIEKTÓW SPÓ£KI WODNEJ 

�MIÆDZYODRZE�, 

 

2.1 Ruroci¹gi tùoczne i studnie 

Jako armaturê odcinaj¹c¹ nale¿y stosowaã zasuwy koùnierzowe dùugie o jako�ci materiaùów 

zgodnie z wytycznymi. 

Ksztaùtki poù¹czeniowe z PE nale¿y projektowaã tylko o wymiarach i k¹tach typowych 

wykonanych fabrycznie.  

Koùnierze ruchome dociskowe do poù¹czeñ koùnierzowych z elementem dociskowym 

¿eliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej.  

Úruby do poù¹czeñ koùnierzowych oraz podkùadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. 
Nakrêtki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Poù¹czenia koùnierzowe winny byã 

zabezpieczone ta�m¹ termokurczliw¹. 

Poù¹czenie ruroci¹gu PE z ruroci¹giem istniej¹cym projektowaã z ksztaùtek w wykonaniu 

nierozù¹cznym, zabezpieczaj¹cy przed wysuniêciem ruroci¹gu PE ze zù¹cza. 

Na caùej trasie nale¿y zaprojektowaã ta�mê lokalizacyjn¹ z wkùadk¹ stalow¹ ù¹czon¹ na 

zaciski. 

Przed wù¹czeniem ruroci¹gu tùocznego do ruroci¹gu grawitacyjnego powinna byã 

zamontowana studzienka rozprê¿na. 

Skrzynki uliczne du¿e z deklem ciê¿kim. Korpus z ¿eliwa lub z polietylenu (je¿eli 

z polietylenu to stosowaã HDPE, wytrzymaùo�ã na temperaturê +200°C, podstawa pod 

skrzynkê z HDPE przenosz¹ca obci¹¿enie 40 T). 

W studniach montowanych na trasie ruroci¹gów tùocznych, przej�cia przez �cianê studni 

powinny byã wykonane w gotowych otworach z osadzon¹ fabrycznie tulej¹ ze stli 

nierdzewnej, b¹dê GRP, o dùugo�ci min 150 mm. Uszczelnienie przewodu 

przeprowadzanego przez �cianê nale¿y wykonaã za pomoc¹ ùañcucha uszczelniaj¹cego. 

 System rur i ksztaùtek PEHD min. PN 6, ù¹czonych przez zgrzewanie doczoùowe lub 

ksztaùtki elektrooporowe. Rury i ksztaùtki o �rednicy zewnêtrznej 90 mm i mniejszej 

musz¹ byã ù¹czone jedynie przy pomocy ksztaùtek elektrooporowych. Wymagany 
certyfikat ISO 9002. Zgrzewanie wyù¹cznie zgrzewarkami automatycznymi. 

Ruroci¹g oznakowany ta�m¹ PE z wkùadk¹ stalow¹. 

- ksztaùtki wykonane z polietylenu PE 100 

- ksztaùtki winny byã produkowane w caùo�ci z surowca I gatunku bez surowców 

wtórnych 

- surowce u¿ywane do produkcji winny posiadaã certyfikat ISO 

- ksztaùtki w kolorze czarnym 

- producent winien produkowaã peùny asortyment ksztaùtek dla zapewnienia 

jednolitego systemu poù¹czeñ 

- wytrzymaùo�ã ci�nienia ksztaùtek min. PN 6. 

 System rur i ksztaùtek min. PN 6 o kompozytowej strukturze �cianki rur i ksztaùtek 

na bazie ¿ywic poliestrowych i wùókien szklanych z wypeùniaczami mineralnymi 

(piasek kwarcowy) o powierzchni zewnêtrznej gùadkiej, ù¹czone za pomoc¹ 

ù¹czników typu mufowego. Ruroci¹g oznakowany ta�m¹ PE z wkùadk¹ stalow¹. 
Wymagany certyfikat ISO 9002. 

 System rur i ksztaùtek koùnierzowych z ¿eliwa sferoidalnego - ¿eliwo sferoidalne 

min. GGG40 zewnêtrznie ocynkowane i z powùok¹ bitumiczn¹; wewn¹trz z powùok¹ 

z cementu glinowego lub poliuretanow¹. Uszczelnienie rur za pomoc¹ elastomerowej 
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uszczelki. System rur i ksztaùtek, powùoki wewnêtrznej, uszczelki zgodne 

wymaganiami z norm EN 598 i 681-1. 

 Do oznakowania przewodów tùocznych stosowaã ta�mê lokalizacyjn¹ z wkùadk¹ 

stalow¹ ù¹czon¹ na zaciski, któr¹ nale¿y wyprowadziã do skrzynek zasuwowych. 

 Obudowy zasuw zaopatrzyã w komory odwodnieniowe wykonane z rur PVC Dz 

160mm o dùugo�ci 0,5 m. 

 Armatura odcinaj¹ca - zasuwy no¿owe rêczne, dwustronnie szczelne, 

miêkkouszczelnione, zalecane typu �zamknij- otwórz". Korpus z ¿eliwa GGG40, nó¿ 

i wrzeciono ze stali szlachetnej, uszczelnienie EPM lub NBR. 

 W miejscach monta¿u armatury na odcinkach uniemo¿liwiaj¹cych ùatwe rozsuniêcie 

koùnierzy przylegaj¹cych do armatury, nale¿y stosowaã wstawki i ù¹czniki 

monta¿owe. 

 

2.2 Kanalizacja grawitacyjna 

2.2.1 Kanaùy i przykanaliki 

Kanaùy sanitarne nale¿y projektowaã z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg 

PN EN 295), ¿eliwa sferoidalnego lub z rur PVC. 

 

2.2.1.1 Rury kanalizacyjne z kamionki 

Przy projektowaniu kanalizacji zewnêtrznej z rur kamionkowych glazurowanych (wg i PN 
EN 295) nale¿y stosowaã caùy system z rur i ksztaùtek o poù¹czeniach kielichowych 

z uszczelkami poliuretanowymi lub gumowymi. 

Materiaùy do poù¹czenia rur zgodne z PN EN 295-1. 

Wytrzymaùo�ã mechaniczna na zgniatanie min. 34 kN/m dla �rednicy wewnêtrznej 150 mm, 

zwiêkszaj¹ca siê w miarê wzrostu �rednicy rury lub ksztaùtki. Dobór klasy rury (okre�lenie 

wytrzymaùo�ci mechanicznej na zgniatanie) musi byã poparte obliczeniami producenta rur 

z autoryzacj¹ projektanta. 

System musi obejmowaã ksztaùtkê umo¿liwiaj¹c¹ wykonanie wù¹czenia na tzw. �oczko� 

(siodeùko) do kanaùu gùównego. Zakres �rednic wù¹czenia DN150+DN200. 

Przej�cie rur kamionkowych przez studnie kanalizacyjne betonowe, ¿elbetowe, z tworzyw 

sztucznych za pomoc¹ elastycznego pier�cienia oraz króciaka o dùugo�ci ca 25-30 cm. 
Nastêpne elastyczne poù¹czenie rur przewidzieã w odlegùo�ci okoùo 60-75 cm od pierwszego 
zamontowanego na króciaku. 

 

2.2.1.2 Rury kanalizacyjne z ¿eliwa sferoidalnego 

System rur i ksztaùtek koùnierzowych z ¿eliwa sferoidalnego - ¿eliwo sferoidalne min. 

GGG40 zewnêtrznie ocynkowane i z powùok¹ bitumiczn¹; wewn¹trz z powùok¹ z cementu 

glinowego lub poliuretanow¹. Uszczelnienie rur za pomoc¹ elastomerowej uszczelki. 

System rur i ksztaùtek, powùoki wewnêtrznej, uszczelki zgodne wymaganiami z norm EN 
598 i 681-1. 

 

2.2.1.3 Rury kanalizacyjne z PVC 

Przy projektowaniu kanalizacji zewnêtrznej z PVC nale¿y stosowaã caùy system z rur 

i ksztaùtek o poù¹czeniach kielichowych z uszczelk¹ gumow¹ (EPDM,TPE), o powierzchni 

zewnêtrznej gùadkiej, o jednorodnej strukturze �cianki rur i ksztaùtek, o sztywno�ci 

obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. System musi obejmowaã ksztaùtki przej�ciowe do 

poù¹czeñ z rurami systemów z kamionki i betonowymi. 
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UWAGA 

Rury kanalizacyjne projektowane do zastosowania w drogach i ulicach o du¿ym natê¿eniu 

ruchu wymagaj¹ aprobaty technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa (np. 

drogi wlotowe, wylotowe z miasta, Úródmie�cie) i wymagaj¹ obliczeñ statycznych. 

Producent systemu z rur kamionki, PVC, ¿eliwa sferoidalnego i ¿ywic poliestrowych musi 

posiadaã aktualny certyfikat ISO 9002 oraz aktualn¹ aprobatê techniczn¹ COBRTI -
INSTAL Warszawa. 

Materiaùy do budowy sieci kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi wymagaj¹ 

indywidualnego uzgodnienia na etapie projektu budowlanego. 

 

2.2.2  Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne nale¿y projektowaã zgodnie z PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne 
w ulicach i na przykanalikach nale¿y projektowaã w systemie z elementów 

prefabrykowanych betonowych, ¿elbetowych, ù¹czonych na uszczelnienie gumowe z gumy 
syntetycznej. System musi skùadaã siê z elementów takich jak: krêgi betonowe, elementy 

przej�ciowe, pùyty nadstudzienne, zwê¿ki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami 

i przej�ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych; 
pier�cienie dystansowe pod zwieñczenie studni. Krêgi betonowe i fundamenty wyposa¿one 

fabrycznie w stopnie zùazowe wg PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy 
min. B45, nasi¹kliwo�ã max 4%, mrozoodporny (F-50). 

 

2.2.3 Zwieñczenia studni 

Zwieñczenia studni wykonywaã zgodnie z PN-EN 124 z ¿eliwa szarego pùytkowego. 

Úrednica pokrywy wùazu DN 600. 

Gùêboko�ã osadzenia pokrywy wùazu w korpusie min. 50 mm. 

W ulicach i drogach wùazy kanaùowe klasy D-400, miejsca zabudowy wpustów zgodnie 

z norm¹. 

W ulicach i drogach o du¿ym nasileniu ruchu korpus oraz pokrywa z wypeùnieniem 

betonowym i wkùadk¹ gumow¹ wygùuszaj¹c¹. 

Wymagany certyfikat zgodno�ci z norm¹ j w. 

 

2.2.4 Wcinki do kanaùów ulicznych 

Wù¹czenie do istniej¹cych kanaùów projektowaã poprzez studniê kanalizacyjn¹ 

(projektowan¹ zgodnie z wymogami niniejszych wytycznych), za pomoc¹ trójnika i dwóch 

nasuwek oraz na tzw. �oczko" (dla �rednic wiêkszych od 300 mm). Nawiert otworu 
(�oczko�) do kanaùu wykonaã wyrzynark¹ (nawiertark¹), dosadzenie uszczelnienia 

gumowego rurowego (ksztaùtki zgodnie z systemem jak dla caùej projektowanej sieci 

kanalizacyjnej) lub poprzez przyù¹cze siodùowe. 

 

2.2.5 Przepompownie i pompownie �cieków oraz ruroci¹gi tùoczne 

2.2.5.1 Zbiorniki 

 Zbiorniki prefabrykowane ¿elbetowe zakoñczone zwieñczeniem (zwieñczeniami) 

z pokryw¹ betonow¹ wg PN-EN 124 lub wùazem (wùazami) ze stali kwasoodpornej. 
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Jako�ã betonu jw. 

 Zbiorniki z polimerobetonu. 

 Zbiorniki z nienasyconych ¿ywic poliestrowych zbrojonych wùóknem szklanym 

o sztywno�ci obwodowej nom. min. 5 kN/m . Pùyta fundamentowa z betonu jw. 

poù¹czona ze zbiornikiem w celu zabezpieczenia przed wyporem. Pokrywa zbiornika 

z materiaùu zbiornika lub ¿elbetowa z betonu jw. z wùazami ze stali kwasoodpornej AISI 
304 lub wg PN-EN 124. Wymagana aprobata techniczna COBRTIINSTAL Warszawa. 

 Zbiorniki z PEHD. 

Przed pompowni¹ na ruroci¹gu grawitacyjnym przewidzieã studniê osadnikow¹. Przed i za 

zbiornikiem pompowni zaprojektowaã zasuwy odcinaj¹ce z wyprowadzeniem wrzeciona 
zasuwy do poziomu terenu. 

W studniach montowanych na trasie ruroci¹gów tùocznych oraz w pompowniach, przej�cia 
przez studnie powinny byã wykonane w gotowych otworach z osadzon¹ fabrycznie tulej¹ ze 

stli nierdzewnej, b¹dê GRP, o dùugo�ci min 150 mm. Uszczelnienie przewodu 
przeprowadzanego przez �cianê nale¿y wykonaã za pomoc¹ ùañcucha uszczelniaj¹cego. 

 

2.2.5.2 Ruroci¹gi technologiczne - orurowanie 

Rury, ksztaùtki, poù¹czenia z armatur¹ na koùnierze, �ruby z nakrêtkami � stal kwasoodporna. 
Uszczelki miêdzy koùnierzami NBR. Wymagany certyfikat na znak bezpieczeñstwa. 

 

2.2.5.3 Armatura 

 Armatura odcinaj¹ca - zasuwy no¿owe rêczne, dwustronnie szczelne, 

miêkkouszczelnione, zalecane typu �zamknij - otwórz�. Korpus z ¿eliwa GGG40, nó¿ 

i wrzeciono ze stali szlachetnej, uszczelnienie EPM lub NBR. 

 Armatura zwrotna - zawory kulowe, kula powleczona gum¹. Materiaù obudowy ¿eliwo 

GG 25 zabezpieczone antykorozyjnie. Wymagane certyfikaty zgodno�ci z PN-92/M-
74001. 

 W miejscach monta¿u armatury na odcinkach uniemo¿liwiaj¹cych ùatwe rozsuniêcie 

koùnierzy przylegaj¹cych do armatury, nale¿y stosowaã wstawki i ù¹czniki monta¿owe. 

2.2.5.4 Pompy 

W istniej¹cych przepompowniach �cieków wchodz¹cych w skùad systemu kanalizacji 

�ciekowej zlewni oczyszczalni �cieków �Ostrów Grabowski� stosowane s¹ wyù¹cznie 

pompy marki ITT Flygt wyprodukowane w latach 1997 - 2003. 

Zamawiaj¹cy dopuszcza stosowanie pomp innego uznanego producenta. Dobór pomp 

i rodzaj wirnika wymagaj¹ ka¿dorazowo indywidualnego uzgodnienia ze Spóùk¹ Wodn¹ 

�Miêdzyodrze�. 

 

2.3. Kanalizacja do odprowadzania �cieków przemysùowych 

2.3.1. Wymagania projektowe 

Pod pojêciem kanalizacji do odprowadzania �cieków przemysùowych nale¿y rozumieã 

urz¹dzenia kanalizacyjne sùu¿¹ce do odbioru i odprowadzanie �cieków przemysùowych, 

technologicznych oraz popùuczyn, których wprowadzanie do urz¹dzeñ kanalizacyjnych 

wymagane jest na mocy decyzji administracyjnych. 
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W kanalizacji odprowadzaj¹cej �cieki przemysùowe nale¿y zaprojektowaã jako minimum 
separator oleju i benzyn wraz z osadnikiem cz¹stek staùych oraz przepùywomierz. 
Przepùywomierz nale¿y zlokalizowaã w osobnej studzience. Czytnik (przetwornik) 
przepùywomierza powinien znajdowaã siê w szafce (elektrycznej zasilaj¹cej, zasilaj¹co-
sterowniczej, sterowniczej lub szafce ochronnej dedykowanej dla przetwornika) � 
i umo¿liwiaã odczyt wskazañ licznika bez konieczno�ci wchodzenia do studni 
przepùywomierza. Dopuszcza siê zdalny odczyt wskazañ przepùywomierza. 

W wyj¹tkowych przypadkach, w zale¿no�ci od rodzaju przewidywanych zanieczyszczeñ 
w �ciekach, koniecznym mo¿e byã instalacja dodatkowych urz¹dzeñ AKPiA, jak urz¹dzenie 

do pomiaru pH lub przewodno�ci z transmisj¹ informacji do systemu SCADA oczyszczalni 
�cieków. 

Wykonana kanalizacja �cieków przemysùowych powinna zapewniã ich równomierny 

odpùyw do kanalizacji Spóùki Wodnej �Miêdzyodrze�, dlatego w razie potrzeby nale¿y 

przewidzieã zbiornik retencyjny (retencyjno-wyrównawczy). 

W przypadku odprowadzenia �cieków przemysùowych powstaùych z opadów 

atmosferycznych, w projekcie technicznym powinna byã zawarta informacja odno�nie 

powierzchni placu (zlewni), z którego odprowadzane bêd¹ �cieki przemysùowe. Pomiar 
ilo�ci �cieków odbywaã siê winien przy pomocy przepùywomierza. W przypadku awarii 

przepùywomierza okre�lenie ilo�ci �cieków nastêpowaã bêdzie wskaênikowo - w oparciu 
o �redni¹ roczn¹ ilo�ã opadów. 

W przypadku powstawania �cieków w procesie technologicznym (np. z myjni, z chùodni, 
itp.) dopuszcza siê pomiar odprowadzanych �cieków na podstawie wskazañ wodomierza 
wody zu¿ywanej na cele realizacji procesu. 

UWAGA: w przypadku zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych odprowadzane �cieki 

przemysùowe do parametrów nie przekraczaj¹cych warto�ci okre�lonych w Zaù¹czniku nr 3 

do Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800) 
z zastrze¿eniem zapisów § 19 ust. 1 cyt. rozporz¹dzenia, dla celów rozliczeñ mo¿e zostaã 

zastosowana stawka preferencyjna za odbiór, odprowadzanie �cieków przemysùowych. 
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3. WYMAGANIA PROJEKTOWE DLA SIECI, URZ¥DZEÑ I OBIEKTÓW SPÓ£KI 

ORAZ W£¥CZEÑ DO TEJ SIECI 

 Uzgodnieniu w Spóùce podlega projekt budowlany sieci, urz¹dzeñ i obiektów. Kanaùy 

i przykanaliki wykonane metodami bezwykopowymi lub poddane renowacji wymagaj¹ 
odrêbnego opracowania. 

 Opracowania przedprojektowe, koncepcje projektowe podlegaj¹ zaopiniowaniu przez 

Spóùkê 

 Niezbêdne jest zamieszczenie w dokumentacji projektowej uwagi o konieczno�ci 
wcze�niejszego powiadomienia Spóùki o zamiarze wykonania jakichkolwiek prac 

w zbli¿eniu 1,5 m do sieci nale¿¹cych do tej spóùki oraz konieczno�ci prowadzenia 

robót, na sieciach Spóùki pod �cisùym jej nadzorem (dotyczy równie¿ monta¿u 

elementów zabezpieczaj¹cych np. rur osùonowych). 

 

3.1 Zawarto�ã projektu budowlanego 

Projekt budowlany powinien obejmowaã: 

a) informacjê nt. zastosowanych materiaùów (patrz wytyczne materiaùowe), 

b) dobór odpowiedniego podùo¿a dla posadowienia ruroci¹gów (podùo¿e naturalne lub 

wzmocnione w postaci odpowiednio przygotowanej ùawy), 

c) warunki techniczne dla gruntu, tj. obsypki, zasypki z podaniem materiaùu oraz stopnia 

zagêszczenia, 

d) roboty ziemne (w szczególno�ci opis odwodnienia wykopów w przypadku wystêpowania 

wód gruntowych), 

e) badanie geotechniczne gruntu (doù¹czyã do projektu), 

f) obliczenia hydrauliczne, 

g) obliczenia statyczno-wytrzymaùo�ciowe dla kanaùów (w przypadku tworzyw sztucznych 

dotyczy to przewodów uùo¿onych min <K6m ppt > max, 

h) technologia ukùadania i monta¿u rur (w tym wyù¹czenie z eksploatacji istniej¹cych 

przewodów),  

i) profile przewodów wraz z przyù¹czami, 

j) rysunki studni kanalizacyjnych, 

1) zestawienie materiaùów,  

m) zestawienie studni kanalizacyjnych (lub rysunki) z podaniem rzêdnej dna kanaùu 
wylotowego, kanaùu wlotowego, rzêdnej wùazu, k¹tów kanaùów, rodzaju przykrycia, 

n) obliczenia dla bloków oporowych (w przypadku ich stosowania). 
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TABELA nr 1 Zestawienie minimalnych odlegùo�ci dla przewodów kanalizacyjnych od innych 
sieci i urz¹dzeñ licz¹c od skrajni przewodu, obiektu. 

 
uzbrojenie przewód 

kanalizacyjny 
Przewód 

kanalizacyjny 

tùoczny 

gazoci¹g o ci�n. nom. do 0,4 MPa 1,5 2,25 

gazoci¹g o ci�n. nom. od 0,4-10 MPa 10,0-25,0 15,0-37,5 

wodoci¹g do 300mm 1,0-2,0 1,5-3,0 

wodoci¹g 300-500 mm 2,0 3,0 

wodoci¹g ponad 500 mm 2,0 3,0 

przewody kanalizacyjne 1,0-2,0 1,5-3,0 

kabel telekomunikacyjny kabel teletechniczny 1,0 1,5 

kabel elektroenergetyczny 2,0 3,0 

sùupy elektroenergetyczne 2,0 3,0 

ciepùownictwo 3,0 4,5 

zabudowa 5,0 7,5 

krawê¿nik 2,0 3,0 

linia rozgraniczaj¹ca ogrodzenie trwaùe 2,0 3,0 

drzewa (od skrajni pnia) 1,5 2,25 
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4. WARUNKI TECHNICZNE POD£¥CZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

I UZGODNIENIE DOKUMENTACJI 

W celu zaùatwienia spraw zwi¹zanych z podù¹czeniem nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej Spóùki 

nale¿y wykonaã nastêpuj¹ce dziaùania: 

1. Wyst¹piã na pi�mie do Spóùki z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyù¹czenia do 

sieci kanalizacyjnej. Do wniosku nale¿y zaù¹czyã: 

1) mapê sytuacyjno-wysoko�ciow¹ w skali 1:500 z projektowan¹ lub istniej¹c¹ lokalizacj¹ 

obiektu,  
2) kopiê peùnomocnictwa � je�li wniosek podpisuje peùnomocnik wùa�ciciela nieruchomo�ci, 
3) kopiê potwierdzenia uiszczenia opùaty za wydanie warunków (dla czùonków Spóùki 

warunki wydawane s¹ nieodpùatnie). 

Wniosek o wydanie warunków nale¿y zùo¿yã w sekretariacie Spóùki (pok. nr 13).  

Termin zaùatwienia sprawy: do 14 dni. 

Warunki techniczne mo¿na odbieraã osobi�cie w sekretariacie Spóùki lub zostan¹ przesùane 

poczt¹. 

2. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych wùa�ciciel nieruchomo�ci (inwestor) zleca 
jednostkom projektowym opracowanie dokumentacji projektowej. 

Projekt budowlano-wykonawczy projektowanych przyù¹czy kanalizacyjnych nale¿y uzgodniã 

w dziale technicznym Spóùki. 

W celu uzgodnienia projektu nale¿y wyst¹piã z pisemnym wnioskiem. Wniosek wraz 

z dokumentacj¹ projektow¹ w dwóch egzemplarzach (jeden egz. projektu pozostaje w dziale 
technicznym) nale¿y zùo¿yã w sekretariacie Spóùki (pok. nr 13). 

Termin zaùatwienia sprawy: do 14 dni. 

Uzgodnienie dokumentacji mo¿na odebraã osobi�cie w sekretariacie Spóùki lub zostanie 
przesùane poczt¹.  

3. W oparciu o dokumentacjê techniczn¹ uzgodnion¹ w Spóùce inwestor winien zaùatwiã wszelkie 

formalno�ci zwi¹zane z uzyskaniem pozwolenia na budowê sieci (przyù¹czy) kanalizacyjnych 

zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie. 
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5. ODBIÓR TECHNICZNY WYKONANEGO PRZY£¥CZA 

W celu zaùatwienia spraw zwi¹zanych z odbiorem wykonanego przyù¹cza do sieci kanalizacyjnej 

Spóùki nale¿y wykonaã nastêpuj¹ce dziaùania: 

1. Przed zamierzonym rozpoczêciem robót inwestor b¹dê wykonawca robót zawiadamia dziaù 

techniczny Spóùki o przyst¹pieniu do wykonywania robót budowlanych.  

2. Odbiór czê�ciowy: po wykonaniu przyù¹cza do sieci kanalizacji sanitarnej Spóùki zgodnie 

z otrzymanymi warunkami technicznymi inwestor b¹dê wykonawca robót zgùasza do dziaùu 

technicznego odbiór przyù¹cza w stanie odkrytym. 

3. Odbiór koñcowy: po zakoñczeniu prac inwestor b¹dê wykonawca robót winien zgùosiã ten fakt 

do dziaùu technicznego celem dokonania odbioru koñcowego przyù¹cza.  

Do odbioru przyù¹cza nale¿y przedùo¿yã:  
1) szkice geodezyjne wraz z wykazem wspóùrzêdnych punktów charakterystycznych,  
2) mapê inwentaryzacji powykonawczej przyjêt¹ do zasobów Miejskiego O�rodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
3) upowa¿nienie dla wykonawcy prac do reprezentowania inwestora - w przypadku braku 

obecno�ci na odbiorze technicznym przedstawiciela inwestora, 
4) dokumentacjê powykonawcz¹ (do wgl¹du). 

Z odbioru koñcowego sporz¹dzany jest protokóù, który jest warunkiem zawarcia umowy na 

odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie �cieków. 

Za przeprowadzenie koñcowego odbioru technicznego pobierana jest opùata zgodnie z 

aktualnym cennikiem (dla czùonków Spóùki odbiór odbywa siê nieodplatnie). 
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6. ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE 

ÚCIEKÓW 
 

Pierwszeñstwo w korzystaniu z usùug Spóùki maj¹ jej czùonkowie. 

 

6.1. Osoby fizyczne 

W terminie 7 dni po dokonaniu odbioru koñcowego przyù¹cza nale¿y zgùosiã siê do Sekretariatu 
Spóùki �Miêdzyodrze� - pok. nr 13, z dokumentem to¿samo�ci celem zawarcia umowy na odbiór, 

odprowadzanie i oczyszczanie �cieków. 

 

6.2. Osoby prawne 
Osoby prawne winny wyst¹piã z wnioskiem do Dyrektora Spóùki Wodnej �Miêdzyodrze� 

o zawarcie umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie �cieków (wniosek nale¿y zùo¿yã 
w sekretariacie, pok. nr 13). Je�li uprzednio nie przekazano, do wniosku nale¿y doù¹czyã: 

■ kserokopiê aktu wùasno�ci dziaùki, 

■ wypis z rejestru o dziaùalno�ci gospodarczej lub z rejestru handlowego, 

■ za�wiadczenie z nadania numeru NIP i Regonu. 
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7. WAÝNIEJSZE PRZEPISY I DOKUMENTY 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1409 z póêniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015, poz. 469). 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 

odprowadzeniu �cieków (j.t. Dz. U. 2015, poz. 139). 

4. Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowi¹zków dostawców �cieków przemysùowych oraz warunków wprowadzania �cieków do 

urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz.964). 

5. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 883). 

6. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 
z póêniejszymi zmianami). 

7. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paêdziernika 

1993 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków (Dz.U. nr 96, 
poz. 438). 

8. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã drogowe obiekty in¿ynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z póêniejszymi zmianami). 

9. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z póêniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (j.t. Dz.U. 2015, poz. 782 
z póêniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. 2015, poz. 520 z 
póêniejszymi zmianami). 

12. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 
640). 

13. Rozporz¹dzeniu Ministra Úrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800). 
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8. POLSKIE NORMY 

 

Lp. Nr normy Nazwa normy 

1. PN-B-01700:1999 

 

Wodoci¹gi i kanalizacja. Urz¹dzenia i sieã zewnêtrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

2. PN-B-02711:1990 

 

Kanalizacja. Pomiar ci¹gùy natê¿enia przepùywu 

objêto�ciowego �cieków w przewodach kanalizacyjnych 
bezci�nieniowych. Wytyczne projektowania. 

3. PN-B-10702:1999 Wodoci¹gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

4. PN-B-10727:1992 

 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

5. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

6. PN-EN 1610:2002/ 

Ap1:2007 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

7. PN-EN 752:2008 Zewnêtrzne systemy kanalizacyjne.  

8. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne ruroci¹gów uùo¿onych w ziemi w 

ró¿nych warunkach obci¹¿enia. Czê�ã 1: Wymagania ogólne. 

9. PN-B-10736:1999 

 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

10. PN-EN 124:2000 

 

Zwieñczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i koùowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci¹. 

11. PN-M-74081:1998 

 

Armatura przemysùowa. Skrzynki uliczne stosowane w 

instalacji wodnych i gazowych. 

12. PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodoci¹gowa. Wymagania u¿ytkowe i badania 

sprawdzaj¹ce. Czê�ã 4: Zawory napowietrzaj¹co-
odpowietrzaj¹ce. 

13. PN-EN 295-1:1999 

 

Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci 

drena¿owej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

14. PN-EN 295-1:1999/ 

A3:2002 

Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci 

drena¿owej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

15. PN-EN 1401-1:2009 

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezci�nieniowego odwadniania i kanalizacji. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czê�ã 1: 

Specyfikacje rur, ksztaùtek i systemu 

16. PN-EN 1453-1:2002 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o �ciankach 

strukturalnych, do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewn¹trz konstrukcji 
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Czê�ã 1: Wymagania dotycz¹ce rur i systemu. 

17. PN-EN 1453-

1:2002/Ap1:2003 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 

�ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczysto�ci i 
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�cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn¹trz 

konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Czê�ã 1: Wymagania dotycz¹ce rur i systemu 

18. PN-EN 1451-1:2001 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewn¹trz konstrukcji budowli. Polipropylen 

(PP). Czê�ã 1: Wymagania dotycz¹ce rur, ksztaùtek i systemu 

19. PN-EN 545:2006  Rury, ksztaùtki i wyposa¿enie z ¿eliwa sferoidalnego oraz ich 

zù¹cza do ruroci¹gów wodnych. Wymagania i metody badañ. 

20. PN-EN ISO/IEC 17050-

1:2005  

Ocena zgodno�ci. Deklaracja zgodno�ci skùadana przez 

dostawcê.  
Czê�ã 1: Wymagania ogólne. 

21. PN-EN ISO/IEC 

17024:2004 

Ocena zgodno�ci. Ogólne wymagania dotycz¹ce jednostek 

certyfikuj¹cych osoby. 

22. PN-EN ISO/IEC 

17021:2007  
Ocena zgodno�ci. Wymagania dla jednostek prowadz¹cych 

auditowanie i certyfikacjê systemów zarz¹dzania. 

23. PN-EN ISO/IEC 

17021:2007/Ap1:2007 

Ocena zgodno�ci. Wymagania dla jednostek prowadz¹cych 

auditowanie  
i certyfikacjê systemów zarz¹dzania. 

24. PN-IEC 60364-5 norma 
wieloarkuszowa 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

25. PN-IEC 60050 norma 
wieloarkuszowa 

Miêdzynarodowy sùownik terminologiczny elektryki. 

26. PN-EN 60439 norma 
wieloarkuszowa 

Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. 

27. PN-EN 60947-1:2006 

norma wieloarkuszowa 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiêciowa. 

 
 
 
 

 
 


