
 
 

WYTYCZNE TECHNICZNE PODŁ ĄCZENIA SIĘ                              
 DO NOWOWYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

(WARIANT Z POSIADANIEM NA POSESJI 
STUDZIENKI/PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW) 

 
 

 
 
 

1. WiK „ HYDROKOM” Kluczbork zapewnia odbiór ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym                  
z istniejącego budynku mieszkalnego do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej                     
w rejonie nieruchomości, za pośrednictwem posadowionej na terenie posesji przydomowej 
przepompowni ścieków lub za pośrednictwem posadowionej na terenie posesji studzienki rewizyjnej              
(w zależności od typu sieci kanalizacji sanitarnej); 

2. Należy przewidzieć podłączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do przydomowej 
przepompowni ścieków lub do studzienki rewizyjnej w sposób zapewniający prawidłowy przepływ 
ścieków od instalacji do przepompowni / studzienki; 

3. Włączenie wewnętrznej instalacji budynku do przepompowni lub studzienki należy przewidzieć w sposób 
zapewniający szczelność i elastyczność tego wprowadzenia; 

4. Podłączenie do przydomowej przepompowni ścieków lub do studzienki rewizyjnej należy wykonać                           
z ominięciem bezodpływowego zbiornika ścieków; 

5. Przed podłączeniem posesji do istniejącej kanalizacji, należy opróżnić zawartość bezodpływowego 
zbiornika ścieków i wywieźć jego zawartość na istniejący punkt zlewny, zlokalizowany przy oczyszczalni 
ścieków dla miasta Kluczborka i okolicznych wsi w Ligocie Dolnej; 

6. Należy rozważyć konieczność zainstalowania zaworu zwrotnego (w piwnicy budynku lub w studzience 
przed budynkiem) w celu wyeliminowania niekontrolowanego dopływu ścieków do budynku,                      
tzw.: cofki ścieków; 

7. W momencie dokonania przyłączenia instalacji kanalizacyjnej z budynku do przydomowej 
przepompowni ścieków lub do studzienki rewizyjnej należy dokonać odczytu stanu wodomierza 
głównego istniejącego na terenie przyłączanej do sieci kanalizacji sanitarnej posesji (ewentualnie 
sfotografować jego stan); 

8. Moment przyłączenia instalacji kanalizacyjnej do studzienki rewizyjnej lub do przydomowej 
przepompowni ścieków, należy zgłosić do odbioru pracownikom WiK „HYDROKOM” ,                          
przed zasypaniem przewodu oraz w przypadku przepompowni przed dokonaniem jej próbnego rozruchu 
(kontakt: Dział Eksploatacji, tel.: 77 418-14-71, wew.: 34 i 37); 

9. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku korzystania przez odbiorcę z dodatkowego - własnego ujęcia 
wody, należy:  
A. Dokonać trwałego rozdziału instalacji wodociągowej zasilanej z naszej sieci wodociągowej,                        

od instalacji wodociągowej zasilanej z własnego ujęcia wody - celem ochrony przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wody w naszej sieci; 

B. W celu pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji należy zamontować wodomierz                          
na przewodzie łączącym istniejące ujęcie wody z instalacją wewnętrzną budynku. Koszt zakupu 
wodomierza i jego montażu ponosi dostawca ścieków. 

 
UWAGA! 
 

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) istnieje całkowity 
zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenu przy budynku                   
do przydomowej pompowni ścieków lub do studzienki znajdującej się na terenie Państwa posesji. 
 

Dodatkowo informujemy iż zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy zabrania się wprowadzania                   
do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, 
gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek. 

 
 
 


