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INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA ORAZ 

BUDOWY PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACYJI SANITARNEJ, BĘDĄCEJ 

WŁASNOŚCIĄ LUB W ZARZĄDZIE  

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP.  Z O.O. 

 
 
1. Kompletna dokumentacja projektowa przyłącza budynku/nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

powinien zawierać: opis techniczny, aktualne warunki przyłączenia wydane przez GPK Sp. z o.o., plan 
orientacyjny, plan zagospodarowania, rzut parteru lub piwnic, profil przyłącza kanalizacyjnego, 
przekrój wykopu, oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i zgody. 

2. Projekt należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000. 

3. Przyłącze należy zaprojektować i wykonać najkrótszą trasą od przewodu głównego (sieci 
kanalizacyjnej) do budynku. 

4. Trasę projektowanego przewodu, w przypadku, kolizji należy uzgodnić z dysponentami: 
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,  

5. W przypadku przebiegu projektowanego przewodu w granicach innych działek należy uzyskać             
i dołączyć do dokumentacji pisemną zgodę na wejście w teren właścicieli, zarządcy bądź innych osób 
posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. 

6. W przypadku, gdy miejscem włączenia do sieci jest studnia grawitacyjna znajdująca się poza 
granicami działki należy uzyskać i dołączyć do dokumentacji pisemną zgodę na włączenie  i wejście 
w teren właścicieli, zarządcy bądź innych osób posiadający tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością. 

7. Jeżeli lokalizacja projektowanego przyłącza wymaga zajęcia bądź umieszczenia przewodu w pasie 
jezdni należy uzyskać i dołączyć do dokumentacji odpowiednią decyzję i zezwolenie zarządcy drogi. 

8. Do budowy przewodów kanalizacyjnych wymaga się stosowania rur o średnicy 90-160 mm z 
następujących materiałów: PVC, PP, PE, dwuścienne PEHD/PP. 

9. Do budowy przewodów kanalizacyjnych należy stosować rury i armaturę posiadającą pozytywną 
ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny oraz niezbędne certyfikaty zgodności z PN, lub 
aprobatę techniczną. 

10. Wymaga się zastosowanie studni kanalizacyjnych o średnicy 425 mm z następujących materiałów: 
PVC, PE, PP. Wykonane połączenia rur ze studniami należy wykonać jako szczelne (stosowanie 
systemowych przejść szczelnych). 

11. Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane w rurze osłonowej. Na odcinku 
przewodu ułożonego w rurze osłonowej należy unikać umieszczania połączeń. 

12. Odległości przewodów kanalizacyjnych od istniejącego uzbrojenia terenu oraz drzew krzewów              
i elementów małej architektury powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

13. Spadki dla przewodów kanalizacyjnych na odcinkach od budynku do studni przyłączeniowych nie 
powinny być mniejsze niż 1,5%. 

14. Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych powinny być układane na podłożu z materiału 
sypkiego drobno lub średnio ziarnistego, bez grud i kamieni, oraz powinny być obsypane materiałem 
sypkim (wielkość cząstek nie powinna przekraczać 20 mm) na wysokość 30 cm oraz całej szerokości 
i długości wykopu. 

15. W przypadku ścieków przemysłowych należy uwzględnić i zaprojektować odpowiednie urządzenia 
podczyszczające, jeśli obowiązek taki został wskazany w warunkach przyłączenia. Podstawą do 
określenia wymagań przedsiębiorstwa w tym zakresie jest treść złożonego wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci, w zakresie charakterystyki ilościowej i jakościowej ścieków 
przemysłowych.  
Uwaga- brak informacji lub udzielenie informacji nierzetelnej o rodzaju i charakterystyce (źródło 
pochodzenia, skład) ścieków przemysłowych nie zwalnia inwestora z obowiązków określonych w 
rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych [Dz.U. 
2016.1757]. 

16. Przed przystąpieniem do realizacji oraz po jej zakończeniu inwestor powinien dokonać czynności 
opisanych w „Procedurze przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojszowy będącej w 
zarządzie GPK Sp. z o.o.” – zał. nr 4 do warunków przyłączenia do sieci. 

 


