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WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przyłącza służą do odprowadzenia ścieków w ilości i rodzaju określonych w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci (zwanych
dalej: „Warunkami”)”.
1.2. Wskazane jest, aby przyłącza posiadały przykrycie nie mniej niż 1,20 m mierząc od zewnętrznej powierzchni przewodu do rzędnej
projektowanego terenu.
1.3. Przyłącza muszą być układane ze spadkiem nie mniejszym niż 15‰ (DN 150) oraz 10‰ (DN 200).
1.4. Wskazane jest, aby przyłącza były wykonane z rur o litych ściankach PVC-U, SN 8, SDR 34.
2.

POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY Z SIECIĄ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Połączenia są wykonywane przez PEWIK w miejscach przygotowanych przez Wnioskodawcę.
Połączenia są wykonywane w sposób określony w Warunkach.
Połączenia muszą być pod kątem nie mniejszym niż 90° między kierunkami włączenia i odpływu.
W uzasadnionych przypadkach włączenia przyłączy do studzienek mogą być wykonane poprzez kaskadę wewnętrzną z rur PVC-U z
kolanem kaskadowym.
2.5. Zaleca się, aby włączenia przyłączy do studzienek były na rzędnej powyżej stropu sieci.
3.

POŁĄCZENIA INSTALACJI Z PRZYŁĄCZAMI

3.1. Na podłączanych nieruchomościach ok. 1,0 m od ich granic z działkami drogowymi, muszą być zlokalizowane studzienki rewizyjne.
3.2. Wskazane jest, aby studzienki te były wykonane z elementów PVC-U o średnicy co najmniej DN 425.
3.3. Studzienki te muszą być zwieńczone włazami szczelnymi.
4.

WYPOSAŻENIE INSTALACJI

4.1. Instalacje grawitacyjne w pomieszczeniach budynków, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków muszą być
zabezpieczone przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci przez zastosowanie przepompowni ścieków lub urządzeń przeciwzalewowych.
4.2. Instalacje w nieruchomościach, z których odprowadzane są ścieki przemysłowe muszą być wyposażone w niezbędne urządzenia
podczyszczające zgodnie z wydanymi Warunkami.
4.3. Zabrania się wykonywania połączeń przyłączy i instalacji w nieruchomościach z odbiornikami wód opadowych, roztopowych lub
drenażowych.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad wymagają uzgodnienia z PEWIK.
Nadrzędne znaczenie mają wymogi określone w Warunkach.
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