
KARTA UZGODNIENIA WST�PNEGO 
PROJEKTU 

PODŁ�CZENIA WODOCI�GOWEGO 
 

 
 
Dla 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Adres 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Podł�czenie wodoci�gowe:   
            
  
 ............................................................................................................................... 
 
W/w projekt mo�e by� zrealizowany przy spełnieniu nast�puj�cych warunków: 
 
1. Odcinek sieci od wł�czenia do miejsca zabudowania wodomierza  b�dzie własno�ci� dostawcy wody,  

inwestor godzi si� na przekazanie podł�czenia w zamian za jego eksploatacj�. 
 
2. Odbiorca wody udost�pni  wej�cie na posesj� dla nast�puj�cych robót: usuwanie awarii, kontrola szczelno�ci 

sieci (podł�czenia), wszelkie prace konserwacyjne zwi�zane z sieci� wodoci�gow� podł�czeniem do zaworu 
za wodomierzem wł�cznie, odczyty stanów wodomierza itp. 

 
3. W przypadkach uznanych przez dostawc� wody za konieczne odbiorca wody zezwoli na wykonanie , w 

przyszło�ci, podł�cze� wody do przyległych budynków (o ile przekrój rur b�dzie na to pozwalał). 
 
4. W trasie projektowanego wodoci�gu odbiorca wody zachowa pas szeroko�ci 2,0 m, który mo�e by� 

wykorzystany na warunki podane w niniejszej karcie uzgodnienia. 
 
5. Wodomierz mo�na zlokalizowa� tylko w takim pomieszczeniu, w którym odbiorca wody zapewni  temperatur� 

minimum 4 oC, a jednocze�nie b�dzie to za pierwsz� �cian� zewn�trzn� budynku lub w studzience betonowej 
�r. 1200 mm, gł. 1,6 m. 

 
6. 	rednica  projektowanego ruroci�gu winna umo�liwia� ci�gł� dostaw� wody do posesji zlokalizowanych 

wzdłu� trasy oraz uwzgl�dnia� mo�liwo�� dalszej rozbudowy. 
 
7. Projektowane podł�czenie nale�y prowadzi� najkrótsz� tras�, a ka�de inne rozwi�zanie musi znale
 � 

uzasadnienie w planie. 
 
8. Wykop nale�y prowadzi� �ci�le według trasy przedstawionej na planie oraz zgodnie z projektowan� 

gł�boko�ci� tak, a�eby podł�czenie wodoci�gowe  w okresie zimy nie zamarzało tj. 1,3 - 1,5 m. 
 
9. Przed wykonaniem podł�czenia wodoci�gowego, o ile na trasie znajduj� si� urz�dzenia podziemne, nale�y 

uzgodni� ich uło�enie , z odpowiednimi jednostkami do których one nale��. 
 
10. Zabrania si� wykonywania podł�cze� uziemiaj�cych domowe urz�dzenia elektryczne do ruroci�gu 

wykonanego z rur polietylenowych lub poliuretanowych. 
 
11.  Za wodomierzem 2-gi zawór  winien by� ze spustem w celu pobierania wody , o ile zajdzie konieczno��  

analizy laboratoryjnej. 
 



12. Za wodomierzem nale�y zainstalowa� zawór zwrotny antyska�eniowy zabezpieczaj�cy wod� przed wtórnym 
zanieczyszczeniem, zgodnie z norm� PN-92/B01706/Az1:1999. 

 
13.  Inne uzgodnienia dotycz�ce podł�czenia wodoci�gowego: 
 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Uzgodniono:  
 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka  z o.o.  
32-660 Chełmek ul. Piastowska 18 
Wydział Wodoci�gów i Kanalizacji 
32-660 Chełmek  ul. �eromskiego 10 
 
 
Chełmek, dnia ..................................... . 
 
        Przyjmuj� bez zastrze�e�: 
 
 
 
        (podpis Inwestora) 
 
 


