
Polskie Centrum 
Akredytacji

PCA

Kołobrzeg, dnia 29-01-2020
BADANIA

AB 1156

Punkt Obsługi Klienta: 

+489435 232 92 
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium: 
badanie wody: 
+48943548980 
badanie ścieków: 
+48 94 35177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody 

i Sprzedaży: 
+48943543897 
+48943546425

WARUNKI TECHNICZNE 09520/2020

„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:
+489435 23496

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia: 
+489435 23495

Dyspozytornia:
+489435 46310

Pogotowie wod.-kan.:

tel.994

Stosownie do wniosku z dnia 27-01-2020 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem przyłącza 
wodociągowego.

obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej
Budzistowo/Niekanin
Dz. Nr: 11/11,77/1

I. Zaopatrzenie w wodę - przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej 
DN160 od miejsca włączenia do sieci DN200 w dz. 11/1 obręb Budzistowo do sieci 
wodociągowej DNI60 w dz. 77/1 obręb Niekanin.
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III. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Bezpośrednio za włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej przewidzieć zasuwę odcinającą, klinową 

z gwintem uszczelnieniem miękkim. Projektowane zasuwy muszą odpowiadać WTPiW sieci oraz 
obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

2. Na przyłączach stosować rury PE cechowane na ciśnienie 1,0 MPa. Minimalna średnica przyłącza - PE 
32 mm.

3. Rury PE przykryć taśmą sygnalizacyjno - ostrzegawczą (w kolorze niebieskim) z wkładką metaliczną 
(30 cm nad wierzchem przewodu).

4. Do rejestrowania ilości pobranej wody należy przewidzieć wodomierz umieszczony w szczelnej - 
włazowej studni wodomierzowej. Studnie należy zlokalizować na terenie nieruchomości w odległości 
nie większej niż 1,5 m od granicy nieruchomości. W przypadku braku możliwości zlokalizowania studni 
na terenie nieruchomości wodomierz należy zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu budynku. 
Przed i za wodomierzem zainstalować kulowe zawory odcinające. Bezpośrednio za zaworem 
odcinającym od strony odbiorcy zainstalować zawór anty skażeń io wy zgodnie z wytycznymi.

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

6. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branżowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia 
trasy przyłączy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.

7. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
8. Na trasie projektowanego przyłącza zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
9. Roboty związane z włączeniem do sieci wodociągowej wykonują wyłącznie służby techniczne MWiK. 

Na tą okoliczność MWiK sporządza kartę włączenia do sieci, do której Zleceniodawca przedłoży szkic 
geodezyjny z włączenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te 
powinny być wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną.
Wymagane parametry badań mikrobiologicznych powinny być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki
- Liczba Enterokoków kałowych w 100 ml badanej próbki
- Liczba bakterii E. Coli
- Liczba mikroorganizmów w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

10. Przyłącze wodociągowe w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do 
odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.

11. Po zakończeniu robót przyłącze wodociągowe podlega odbiorowi technicznemu przez służby 
techniczne MWiK w Kołobrzegu.

12. Do odbioru technicznego końcowego należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z uzgodnieniem branżowym,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej 
w formacie *.dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,
- protokół z próby szczelności.
13. Warunki techniczne tracą ważność po 2 latach.
14. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

do projektowania, wykonania oraz odbioru przyłączy 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/

15. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do 
opracowanej dokumentacji.

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