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Koninie podaje warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitamej budyŃów
jalnych (cmentarz komunalny) przy u|, Staromorzysławskiej 5 dz. nr 100/1 obręb

w Koninie .

1. Odprorł,adzenie ścieków bytowych przewidzleć do istniejącej studni rewizyjnej
Sistrr. o rzędrryclr 100,96196,13 posadowionej na kanale sanitarnym DN 200
lv ul. Straromorzysławskiej, poprzez odcinek kanalizacji DN 160 o dhrgości
13,5 m. Rzędna w miejscu włączenia pkt. A wynosi 99,1B ( studnię ipkt. A
zaznaczono na zał. do warunków napie zasadniczej ).
Instalacja kanalizacylna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których
krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może byó wykonana
pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym
ścieków z sieci kanalizacyjnej przezzastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy doĘczącej projektowania przepompowni ścieków
w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub vządzenia przeciw
zalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy doĘ czącej lrządzeń przeciw
zalewowych w budyŃach.
Układ kanalizacji sanitarnej zaprojektorvać z pominięciern zbiornika
bezodpłlłvowego ( szarnba).
Opracolł,ać ilościowy i jakościowy bilans ściekór.v.
Opracować dokumentację projektou,ą, urvzględniając zasady określone
w ,,WyĘcznych do prcljehovania przyłqczy wodociqgowych
i kanalizacyjnych oraz sieci wodociqgov,l,ch i kanalizaĘnych na terenie działania
Spółki" (opublikowane na stroIlie interlretowej Przedsiębiorstwa:
rłrwv.pwik-konin,com.p1 w zakładce : Biuro Obsługi Klienta )
Dokumentację w dwóch egzemplarzach przedstawić do uzgodnienia u lraszym
Przedsiębiorstwie.
Włączenia w sieó kanalizacji sanitarnej dokonać pod wyłącznyn nadzorem służb
techni cznych nasze go Przeds iębi orstw a (tel. kontaktowy 63 l ż40 -39 -32).

Dokonaó zgłoszenia wybudowanego przyłącza do odbioru technicznego
częściowego ( przed zasypaniem) oraz odbiorrr technicznego końcowego,
przeprowadzonego przy udzialę uporł,aznionych przedstawicieli stron, na
podstawie pisemnego zgłoszenia, złozonego w Przedsiębiorstwie, z co nalmniej 2
dniowym wyprzedzeniem.

8. Niniejsze warunki nie stanowią b/rułu prav/nego do nieruchomości osób
trzecich, ani jakiegokolwiek innego §ńułu umożliwiającego lokalizację przyłącza
na tych nieruchomościach.

9. Warunki wydane zostŃy w oparciu o status prawny i geodeąrjny nieruchomości
obwiązujący nadzień ich wydawania.
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