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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Adres: ul. Senatorska 1,30-106 Kraków, Centrala: +4812 42 42 300, Fax: +4812 42 42 322, Nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/III - 0/02134/2016

L.inst. 0055/T/2016

Kraków, dn. 12 lutego 2016
Inwestor:
Urząd Statystyczny w Krakowie
Kraków, ul. Wyki 3

Warunki przyłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

Przyłącze kanalizacyjne ( od miejskiej sieci kanalizacyjnej
do studzienki kanalizacyjnej S5)
Przyjęcie wód opadowych z terenu nieruchomości
budynek biurowy Urzędu Statystycznego w Krakowie
ul. Wyki Kazimierza 3,
dzidka nr 311/23 j.ew. Krowodrza obręb 42

Adres doręczenia:
Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Wyki Kazimierza 3
31-223 Kraków

W ARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIE
Na podstawie Art. 31 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Kraków oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna oświadcza, że:
I.

zapewnia odbiór ścieków oraz wód opadowych, dla nieruchomości zlokalizowanej przy:
ul. Wyki Kazimierza 3, działka nr 311/23 j.ew. Krowodrza obręb 42

II.

ustala następujące warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

1. Pobór wody odbywać się będzie poprzez wodomierz usytuowany w studzience wodomierzowej, zamontowany
według L.inst. 1025/T/71, konto 115/1/3.
2 . Przyłącze wodociągowe - istniejące pozostaje bez zmian.
3. Odcinek przyłącza kanalizacyjnego od włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej do studzienki rewizyjnej SI należy
wykonać o <{i 20 cm z materiału - kamionka przeciskowa.
Włączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 80/120 cm wykonać poprzez studzienkę.
Szczegółowe warunki oraz zakres eksploatacji w/w przyłącza określi umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków.
5. Eksploatacja kanalizacji deszczowej w całości należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
6 . Osoby reprezentujące MPWiK S.A. po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo
wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądów, kontroli, napraw, wymiany i usuwania awarii
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Art.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Odprowadzanie
ścieków należy rozwiązać w ogólnospławnym systemie kanalizacji do urządzeń kanalizacyjnych
7.
układu centralnego.
MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki ścieków komunalnych spiętrzonych
w kanałach miejskich wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa (np. wielkość opadów większa od
obciążeń normatywnych kanałów).
9. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
i warunków wprowadzania
zania ścieków do
ao urz
ąrządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136 poz.964) oraz warunkom
i)iory ścieków.
1
umowy w zakresie odbioru
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Prezes Zarządu: Ryszard Langer, Wiceprezes Zarządu: Mieczysław Góra.
Wiceprezes Zarzacłu: Piotr Ziętara. Członek Zarządu: W anda Słobod/ian.
Krajowy Rejestr Sadowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieść ia, Wyclzial XI G ospodan /y.
Nr KRS: OOOOOS/OSo, M P: ó/SOOOOOoS. Regon: 35072071-i, Kapitał zakładowy: 20S 4 V 000,00 zł >.v całości nplat ony
Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 143111110000 |()4S 3324

10. Objęty przedmiotową dokumentacją projektową odcinek przyłącza kanalizacyjnego w zakresie od włączenia do sieci
kanalizacyjnej do pierwszej studni na przyłączu, licząc od strony sieci, wraz z tą studnią może być przekazany
MPWiK S.A. na podstawie Art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z roku 2015r., poz. 139).
11. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i podanymi
w niniejszym oświadczeniu warunkami przyłączenia.
12. Przed przystąpieniem do realizacji inwestor winien złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. pisemny wniosek
0 zawarcie umowy przyłączeniowej. Do wniosku należy załączyć kserokopię odpisu protokołu narady
koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa oraz
uzgodnienie z Zarządcą Drogi (wraz z załącznikami graficznymi).
13. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali w porozumieniu z inspektorem z Działu Dokumentacji
1Odbiorów MPWiK S.A. szczegóły budowy przyłącza.
14. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kanalizacyjnego MPWiK S.A. wykona włączenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.
15. Warunki przyłączenia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową winny znajdować się na miejscu budowy.
16. MPWiK S.A. na zlecenie Inwestora może wykonać przyłącze kanalizacyjne (informacje można uzyskać dzwoniąc na
numer telefonu 012 648-57-68 lub 012 647-65-29).
17. Z chwilą wykonania przyłącza kanalizacyjnego z sieci miejskiej należy odciąć w sposób trwały od instalacji
wewnętrznej dotychczasowe odprowadzenie ścieków - jak przedstawiono w dokumentacji.
18. Włączenie do studzienki kanalizacyjnej na kanale miejskim wykonać z zastosowaniem szczelnego przejścia.
19. Urządzenia sanitarne, odprowadzające ścieki z poziomu piwnicy, winne być zabezpieczone przed przepływem
zwrotnym z sieci kanalizacyjnej, jak podano w dokumentacji. Dobór urządzeń przeciwzalewowych przyjmujemy i
odpowiedzialność projektanta. Urządzenia przeciwzalewowe pozostają w eksploatacji właściciela nieruchomości.
20. Powyższe warunki przyłączenia nieruchomości wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę
dokumentów, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.
21. Niniejsze oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości, wydane dla przedmiotowej dokumentacji
projektowej, stanowi jednocześnie jej uzgodnienie przez MPWiK S.A. wyłącznie jako dostawcy wody i odbiorcy
ścieków.
Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych ( w tym przedstawionych obliczeń ), zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego odpowiada projektant.
Warunki przyłączenia nieruchomości ważne są trzy lata od daty wydania.
Oświadczenie o warunkach przyłączenia wydajemy dla Wnioskodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na
prawach oryginału. Trzeci egzemplarz oryginału zatrzymujemy do celów służbowych.
Od niniejszych warunków przyłączenia nieruchomości strona może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia.
1 egz. dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celów służbowych, pozostałe dwa egz. zwracamy.
Otrzymują:
2 x Adresat + dokumentacja
1 x ITT
1 x ITD + dokumentacja
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Opracował: mgr inż. Chorobik Marian
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