(wzór nr 5)
WARUNKI TECHNICZNE
dla wykonania przyłącza wodociągowego
Znak: .................................

Niedrzwica Duża dnia ...........................................

Wnioskodawca .............................................................................................................................
zam. ..............................................................................................................................................
poczta ......................................... kod pocztowy ............................ tel .......................................

Warunki włączenia:
1. Miejscowość ...............................................................................................................
2. Działka nr ...................................................................................................................
3. Miejsce włączenia do sieci wykonanej z ( materiał) .............................dn ................
dz. nr...................w miejscowości ....................................ciśn. dysp. statyczne MPa
4. Ilość dostarczanej wody ............………….m3/d
5. Materiał przyłącza PE (SRD 11) na ciśnienie min 1 MPa.
6. Przewody łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrozłączek lub złączek
zaciskowych
7. Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą:
a) wcinki do istniejącej sieci .............................................i zasuwy ...............................
b) opaski do nawiercania ............................................ i zasuwy dn ................................
c) opaskonawiertki z zamknięciem dn ...................................... z kluczem
teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki żeliwnej z obrukiem żelbetonowym
50x50x7cm i oznakowaniem tabliczką na słupku betonowym lub ogrodzeniu
8. Po wykonaniu przyłącza przed zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową przyłącza
z udziałem przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa
Komunalnego „Nałęcz” Sp z o.o w Niedrzwicy Dużej.
Po wykonaniu próby ciśnieniowej przyłącze przepłukać trzykrotnie wodą.
9. Rurociąg w wypadku gruntu kamienistego ułożyć na podsypce 15 cm z piasku lub
gruntu
pozbawionego zanieczyszczeń kamienistych i obsypać go warstwą 20 cm również
piasku
lub gruntu bez zanieczyszczeń.
10. Na zasypce 20 cm ponad wierzch rury ułożyć taśmę znacznikową z PVC w kolorze
niebieskim z wkładem metalowym.
11. Wykopy zasypać z zagęszczeniem gwarantującym odtworzenie stanu pierwotnego.
12. Przyłącza przy przejściach w pasach drogowych układać zgodnie z warunkami
zarządcy
drogi i w rurach przewiertowych lub ochronnych.
13. Przyłącza zakończyć wodomierzem mokrobieżnym o średnicy wynikającej
z obliczeń lub dn=20 mm dla budynków i mieszkań o standardowym
zamieszkiwaniu.

14. Miejsce montażu wodomierza w budynku winno być suche i dostępne
o temperaturze nie mniejszej niż 5 st. C w ciągu całego roku lub w studni
wodomierzowej z kręgów betonowych d=1200 /2000mm ( lub prefabrykowanej
z tworzyw sztucznych ) względnie murowanej o wym. Wewnętrznych
1000/1200/2000 mm usytuowanej w odległości................... m od miejsca
włączenia przyłącza.
15. Wodomierz winien być odcięty obustronnie zaworami przelotowymi do wody,
z których jeden przed wodomierzem winien być zamontowany w wykonaniu
z zamknięciem grzybkowym. za wodomierzem na instalacji zamontować zawór
antyskażeniowy.
16. W przypadku wykonania przyłączy i podejść do wodomierzy przewodami
z tworzywa sztucznego wodomierze montować na konsoli zamocowanej do ściany
17. Roboty winny być wykonywane pod nadzorem osób posiadających stosowne
uprawnienia budowlane z zachowaniem warunków technicznych wykonania
i odbioru robót wodociągowych opracowanych przez COBRTI INSTAL
w Warszawie.

