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                                          Władysławowo 2018r. 

  

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A 
 
dot.  Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Porazińskiej i ul. Gdyńskiej we Władysławowie.  
  

       Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. informuje, że prace związane z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Porazińskiej i ul. Gdyńskiej we Władysławowie zostaną zakończone do dnia 27.10.2018r. 

Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sieci możliwe będzie dokonywanie podłączeń do kanalizacji 

sanitarnej wg. poniższej procedury. 

      W sprawach związanych z realizacją budowy należy kontaktować się z MPWiK EKOWIK Sp. z o.o. tel. (0-58) 674-15-44 wew.3  ( Dział 
techniczny )  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         z poważaniem 
                    Prezes Zarządu  

  inż. Rafał Nowicki   
                    
 
 
INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA  PRZY REALIZACJI PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
1. Zlecić wykonanie instalacji kanalizacyjnej wykonawcy. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z poniższymi warunkami technicznymi: 
1.1 na przyłączu należy zamontować studzienkę rewizyjną kanalizacyjną zgodnie z rys. nr 1 i rys. nr 2  
1.2 połączenie instalacji kanalizacyjnej ze studzienką rewizyjną należy wykonać za pomocą rury z PVC o średnicy zewnętrznej wynoszącej 160 mm, przy czym 

zakończenie rury (od strony ww. studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną (rys.2). 
1.3 wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm. 
1.4 przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z odgałęzieniem kanalizacyjnym. 
1.5 spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5 % do 15% (dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm). 
1.6 minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. W przypadku zaistnienia 

mniejszej głębokości należy zastosować warstwę ocieplającą (np. keramzyt).  
1.7 zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych przewodów zaleca się wykonywać w studzienkach rewizyjnych. 
1.8 instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której jest umiejscowiony kanał uliczny, powinna być wyposażona w urządzenia 

przeciw zalewowe, 
1.9 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami 

na nieczystości ciekłe (szambami). 
 
Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi i prawnymi. 
 
2. powiadomić pisemnie Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o., o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót na druku 

dostępnym na stronie internetowej MPWiK „EKOWIK” http://ekowik.nowybip.pl/do-pobrania.  
 
3. Podpisać umowę z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.,na odprowadzenie ścieków (zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej jest dozwolone dopiero po podpisaniu 
wspomnianej umowy oraz dostarczeniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza  kanalizacji sanitarnej). 
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