
PCA
Polskie Centrum 

Akredytacji

AB 1156

KOŁOBRZEG
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz.

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+48943548980 
badanie ścieków: 
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48943543897 
+48943546425

WARUNKI TECHNICZNE 09398/2019

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Oczyszczalnia Ścieków: 
+489435177 79

Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:

+48943523496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48943523495

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Karola Szymanowskiego
Dz. Nr: 956

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej 
w ul. Szymankowskiego od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania 
z ul. Paderewskiego wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach 
z ul. Ogińskiego i Kurpińskiego.

Dyspozytornia:
+48943546310

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja"Sp.zo.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział K RS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PLN



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: O szt.

Otrzymują:

1 .Adresat
2.TE-a/a

Podpis 
dyrektor / 

DS. EKSPLOATACJI^. 
MWiK Sp. z ofó. w-K^br^qii

Piotr Mcyzdzierz



PCA
Polskie Centrum 

Akredytacji

AB 1156

KOŁOBRZEG
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L dz.

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435 232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+48943548980 
badanie ścieków: 
+489435177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48943543897 
+48943546425

Oczyszczalnia Ścieków: 
+489435177 79

Dział Technlczno-
-Eksploatacyjny:
+489435 23496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia: 
+489435 23495

WARUNKI TECHNICZNE 09397/2019

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 03-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Karola Kurpińskiego
Dz. Nr: 998

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kurpińskiego 
od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego 
wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Karłowicza

Dyspozytornia:
+489435 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

-Puls Biznesu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja1^, z o.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PIN



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

Pio^ożóz’’er2

Podpi
DYREKTOR, 

DS.EKSPLOApAC^

1 .Adresat
2.TE-a/a



PCA
Polskie Centrum 

Akredytacji

badania

AB 1156

Punkt Obsługi Klienta: 
+48 9435232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 943548980
badanie ścieków:
+489435177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48943543897 
+48943546425

Oczyszczalnia Ścieków:
+489435177 79

Dział Techniczno- 
-Eksploatacyjny: 
+48943523496

Dział Logistyki 
i Zaopatrzenia: 
+48943523495

Dyspozytornia:
+489435463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

L dz.

1
KOŁOBRZEG

Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

WARUNKI TECHNICZNE 09402/2019

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Zygmunta Nosakowskiego 
Dz. Nr: 1023

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nosakowskiego 
od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego.

Biznesu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp.zo.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PLN



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: O szt.

Otrzymują:

1 .Adresat
2.TE-a/a

Podpis 

dyrektor / 
DS. EKSPLOATACJI 

MWiK Sp. z Kołobr

Piotr Moździerz



PGA
Polskie Centrum

Akredytacji

AB 1156

KOŁOBRZEG
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

Ldz_______________

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435 232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+489435 48980 
badanie ścieków:
+48 94 35177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48943543897 
+48943546425

Oczyszczalnia Ścieków: 
+48943517779

Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+48943523496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia: 
+489435 23495

WARUNKI TECHNICZNE 09403/2019

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Różyckiego
Dz. Nr: 1066

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Różyckiego 
od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Wieniawskiegoo 
wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Ogińskiego, Kurpińskiego 
i Paderewskiego.

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja"Sp.io.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział K RS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PLN

Biznesu



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.
Podpis

Otrzymują:
DYREKTOR

1 .Adresat OS. EKSPLOATACJA
2.TE-a/a  MWiKSpTa^^jpbrzegu

PiotrMoździerz



PCA
Polskie Centrum 

Akredytacji

AB 1156 L.dz.______________
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48943548980
badanie ścieków:
+489435177 79 w. 13

WARUNKI TECHNICZNE 09401/2019

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48 943543897 
+48943546425

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Oczyszczalnia Ścieków:
+489435177 79

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

Dział Techniczno- 
-Eksploatacyjny: 
+48943523496

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 
Dz. Nr: 982

Dział Logistyki 
i Zaopatrzenia: 
+48 943523495

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogińskiego 
od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego wraz z 
przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Karłowicza

Dyspozytornia: 
+48943546310

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

Biznesu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp.zo.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PLN



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: O szt.

Otrzymują:

1 .Adresat
2.TE-a/a

DYREKTOR
DS. EKSEWAf/ 

MWiK Sp. z o.o. w K(>

Podpis

Piotr Moździerz



PCA
POLSKIE CENTRUM 

Akredytacji

KOŁOBRZEG
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

AB 1156 L dz.

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435 23292 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+48 943548980 
badanie ścieków:
+489435177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48943543897 
+489435 46425

Oczyszczalnia Ścieków:
+489435177 79

Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny.
+489435 23496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48943523495

WARUNKI TECHNICZNE 09399/2019
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Stanisława Moniuszki
Dz. Nr: 556/2

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 
od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego.

Dyspozytornia:
+48943546310

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PLN



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nic gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1 .Adresat
2.TE-a/a

Podpis
DYREKlo/

PS. EKSPLO/ÓAś 

MWiK Sp. z

PiotrMoździerz



PCA
Polskie Centrum 

Akredytacji

AB 1156

KOŁOBRZEG
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz.______________

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+48943548980 
badanie ścieków:
+489435177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+4894 35 43897 
+48943546425

Oczyszczalnia ścieków: 
+489435177 79

Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+489435 23496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia: 
+48943523495

WARUNKI TECHNICZNE 09404/2019

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 08-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Ignacego Paderewskiego
Dz. Nr: 1015

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego 
od skrzyżowania z ul. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego 
wraz z przebudową odcinków sieci w skrzyżowaniach z ul. Karłowicza 
i Nosakowskiego

Dyspozytornia:
+48943546310

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp.zo.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PLN

Biznesu



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: O szt.

Otrzymują:

1.Adresat

dyrektor
DS. EKSPLQ$$

MWiKSp.zo.o.wKÓT



PCA
Polskie Centrum 

Akredytacji

AB 1156

KOŁOBRZEG
Kołobrzeg, dnia 17-10-2019

L. dz.

Punkt Obsługi Klienta: 
+489435 23292 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+48943548980 
badanie ścieków: 
+489435177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 
i Sprzedaży: 
+48943543897 
+48943546425

Oczyszczalnia ścieków: 
+489435177 79

Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+489435 23496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia: 
+489435 23495

WARUNKI TECHNICZNE 09400/2019
„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 02-10-2019 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Kołobrzeg ul. Wieniawskiego
Dz. Nr: 1038

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wieniawskiego 
od skrzyżowania z ul. Makowej do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego 
wraz z przebudową odcinków sieci wskrzyżo waniach z ul. Karłowicza 
i Nosakowskiego.

Dyspozytornia:
+48943546310

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

„PulS Biznesu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja^p.zo.o. ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS Nr 0000169262 Kapitał Zakładowy: 61 928 000 PIN



III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Sieć wod-kan z armaturą i uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami 

technicznymi do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na 
obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu. WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na 
stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/

2. Odbiór sieci wod - kan należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi do projektowania, wykonania 
oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania "MWiK" Sp. z o.o. w 
Kołobrzegu oraz zgodnie z procedurą Pa-24 odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacji 
sanitarnej.

3. MWiK nie gwarantuje ciągłej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagające ciągłej dostawy wody należy 
zaopatrzyć w zbiornik retencyjny pojemności 1/2 dobowego zaopatrzenia.

4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kołobrzegu trasy sieci oraz uzgodnienia branżowego MWiK.

5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
6. Na trasie sieci wod - kan zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru 

geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
8. Po zakończeniu robót uzbrojenie wod-kan podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne 

MWiK w Kołobrzegu.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 1 roku.
10. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 

opracowanej dokumentacji.
11. Warunki techniczne wydano na wniosek: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

Opracował: Marcin Winiecki

Ilość załączników: 0 szt.
Podpis 

Otrzymują: /
DYREK1QK

1 .Adresat OS. E-KSPLQATAC41
2 TF-a/a MWiK SP'z o.<W4fefobrzeęr.'-

Piot/Moździerz


