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TTI/…/................../12                                                                            Tarnobrzeg, ………………… 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE 
 PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

wydane przez Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 
 

1. Podstawa prawna : 
� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. Nr 123 poz. 858) z późniejszymi zmianami, 
� Decyzja Zarządu Miasta Tarnobrzega nr SK.IV.7033/1/02 z 15.10.2002 r. zezwalająca       

PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                      
i zbiorowego odprowadzenia ścieków, 

� Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Tarnobrzega nr ......................... z dnia .........................r.  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690)                
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

  
2. Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………… 
 
3. Obiekt: Projektowany/Istniejacy budynek ………………………… przy                                   

ul. …………………… na działce nr ew. …………….,  w Tarnobrzegu. 
 
4. Miejsce włączenia : Woda: Wodociąg ………………….. zlokalizowany 

………………………………………………………... 
                                        Kanalizacja sanitarna: Kanalizacja sanitarna ………………………….. 

zlokalizowana ……………………………………..  
  
5.  Sposób włączenia : Woda: …………………………. z niezależną  zasuwą odcinającą. Na  

zasuwie  zamontować obudowę do zasuw wraz z skrzynką uliczną. 
                                      Kanalizacja sanitarna: Studnia rewizyjna na kanalizacji sanitarnej                    

……………………….. Włączenie do studni 
należy wykonać w kinetę studni lub za pomocą 
wkładki in-situ”.  

 
6. Dokumentacja :  

� Uzyskać pisemną zgodę:  
- Właścicieli działki nr …………………… oraz zarządcy drogi na umieszczenie                         

w działkach projektowanych przyłączy wod.-kan. wraz z włączeniem do sieci.   
� Średnicę przyłączy wod.-kan. należy dobrać wg obliczeń na podstawie zapotrzebowania na 

wodę tak aby zabezpieczyć odpowiednie ciśnienie wody lub odpowiednią prędkość 
przepływu ścieków. 

� W celu opomiarowania poboru wody należy dobrać wodomierz jednostrumieniowy klasy  
B-H o właściwej średnicy i odpowiednim przepływie wynikające z obliczeń 
zapotrzebowania wody. 

� Projekt po wykonaniu należy uzgodnić branżowo w Tar-Wod. Sp. z o.o. oraz w Zespole 
Uzgodnień Dokumentacji UM Tarnobrzeg. Przy uzgodnieniu projektu budowlanego należy 
przewidzieć dodatkowy egzemplarz, który pozostanie w archiwum Spółki.   

� Należy uzyskać wszystkie wymagane zezwolenia pozwalające na wykonanie przyłączy. 
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7. Wykonawstwo :     

� Przed rozpoczęciem robót przedstawić wykonawcy pisemną zgodę: 
- Właścicieli działki nr …………………….. oraz zarządcy drogi na wejście w teren        

w celu wykonania przyłączy wod.-kan. wraz z włączeniem do sieci.   
� Wykonawca przyłączy wod.-kan. powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane 

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych i być zarejestrowanym w Polskiej Izbie Inżynierów 
Budownictwa 

� Prace związane z wykonaniem przyłączy należy prowadzić pod nadzorem Tar-Wod.                    
Sp. z o.o. Włączenie do czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykona                        
Tar-Wod. Sp. z o.o. po podpisaniu przez inwestora umowy przyłączeniowej. 

� Materiały i urządzenia użyte do wykonania przyłączy powinny być zgodne                               
z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.             
z 1994 r Nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej                         
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48) 

� Przyłącze należy wykonać z rur ciśnieniowych  PN 1,0 MPa (dopuszczalne materiały do 
wykonania sieci i przyłącza PVC, PE, PP) w wykopie poniżej warstwy przemarzania gruntu 
tj. na głębokości 1,60 m. Na przyłączu zaraz za włączeniem należy zamontować zasuwę              
z miękkim uszczelnieniem.  

� Trasę przyłącza należy oznakować taśmą znacznikową w kolorze biało – niebieskim                
z wkładką aluminiową. 

� Wykonane przyłącze wodociągowe należy zakończyć wodomierzem, który będzie służył do 
opomiarowania poboru wody. Wodomierz wraz z zaworami odcinającymi należy 
zamontować w możliwie najmniejszej odległości od przejścia przyłącza przez ścianę 
budynku w pomieszczeniu suchym, oświetlonym oraz łatwo dostępnym dla celów 
konserwacji, remontu i odczytu lub w studzience wodomierzowej. Wodomierz należy 
zamontować w pozycji poziomej w konsoli wodomierzowej. 

� Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zawór 
antyskażeniowy wg PN-EN 1717: 2003  

� Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC. 
� Wykonawca winien udzielić na wykonane przyłącze gwarancji na okres minimum trzech lat. 

 
8. Warunkiem dostawy wody lub odbioru ścieków i przejęciem przyłącza do użytkowania przez 

Tar-Wod. Sp. z o.o. jest : 
� Zgłoszenie do Tar-Wod. Sp. z o.o. przed zasypaniem przyłącza z wyprzedzeniem 3 dni 

potrzeby dokonania odbioru przyłączy lub sieci wodociągowo-kanalizcyjnej. 
� Sprawdzenie przez Tar-Wod. Sp. z o.o. zgodności wykonania robót z dokumentacją. 
� Wykonanie dezynfekcji i inwentaryzacji przyłącza lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

staraniem i na koszt inwestora oraz dostarczenie dokumentów z tym związanych do               
Tar-Wod. Sp. z o.o.  

� Dostarczenie protokołów z próby szczelności dla przyłącza wodociągowego lub 
kanalizacyjnego na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-92/B-10735. 

� Spisanie protokołów odbioru przy udziale inwestora i wykonawcy. 
� Podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków 

Do chwili zawarcia UMOWY przyłącze lub sieć pozostaje zamknięte, zaplombowane lub 
zakorkowane.   
 
9. Niniejsze warunki techniczne zasilania wydaje się na okres jednego roku do czasu         

opracowania dokumentacji projektowej. Aktualizacja warunków nie będzie powodować 
wnoszenia przez inwestora dodatkowej opłaty. 
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10. Wydający warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialności za rzędne geodezyjne urządzeń      

struktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i średnic w podkładach geodezyjnych. 
 
11. Samowolne manipulowanie urządzeniami sieci rozdzielczej jest zabronione.  
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x Adresat 
1 x TTI  a/a 


