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      Informacja dla mieszkańców w sprawie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej 

zrealizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”  

nie posiadających studzienki rewizyjnej na posesji 
(rury kanalizacyjne zaślepione na granicy posesji)  

 

Informujemy że od dnia 31 sierpnia 2015 r można rozpocząć przyłączanie nieruchomości do kanalizacji 

sanitarnej.  

 

Procedura przyłączania  
1. Właściciel/ Zarządca nieruchomości wykonuje na  własny koszt i własnym staraniem przyłącze 

kanalizacyjne  

 

Zaleca się postępowanie zgodnie z poniższymi minimalnymi warunkami przyłączenia: 

 
a. połączenie instalacji kanalizacyjnej z istniejącymi odgałęziami kanalizacyjnymi należy wykonywać w 

wybudowanej przez siebie studzience rewizyjnej (tworzywo sztuczne Ø 425)  zlokalizowanej ok 1 m od 

granicy nieruchomości.  

b. połączenie należy wykonać za pomocą rury PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, przy czym 

zakończenie rury (od strony studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym 

wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną, 

c. wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 

150 mm, 

d. przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu 

połączenia z odgałęziami kanalizacyjnymi, 

e. połączenie na odcinku od studzienki rewizyjnej do granicy nieruchomości należy wykonać bez kolan 

prostym odcinkiem.   

f. spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5% do 

15% (dla średnicy  wewnętrznej wynoszącej 150 mm), 

g. minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierząc od 

rzędnej terenu do wierzchu przewodu, 

h. zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych 

przewodów zaleca wykonywać w studzienkach rewizyjnych, 

i. instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której umiejscowiony 

jest kanał uliczny powinna być wyposażona w urządzenia przeciw zalewowe,  

j. roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawnymi, 

k. zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i 

drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe 

(szambami)  
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Rys.1  Wykonania przyłącza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Właściciel/ Zarządca nieruchomości zawiadamia Spółkę Wodno-Ściekową Swarzewo pisemnie  

(osobiście, pocztą, faksem) o gotowości do odbioru przyłącza (w załączeniu druk zgłoszenia ) 

 

a. odbiór przyłącza odbywa się w uzgodnionym przez strony terminie (od poniedziałku do piątku w 

godz. od 7-15) w otwartym wykopie  

 

b. podczas odbioru Pracownicy Spółki :  

- sprawdzają prawidłowość wykonania przyłącza, 

- odczytują wskazania wodomierza, 

- spisują protokół odbiorowy. 

 

3. Po dokonaniu odbioru Właściciel/ Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia ze 

Spółką Wodno-Ściekową „Swarzewo” umowy na odprowadzanie ścieków. (wzór umowy w 

załączeniu) 

 

Do 31 grudnia 2015 r. przyłączenie do kanalizacji jest bezpłatne i nie wymaga ponoszenia kosztów za 

wydanie warunków technicznych przyłącza i jego odbiór techniczny.  

 

Wszystkie formularze dostępne są w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej: 

 www.sws-swarzewo.pl  w zakładce „Kanalizacja Połczyno” 

Druki można otrzymać oraz oddać uzupełnione także u Sołtysa Wsi Połczyno 

Informacje udzielane są telefonicznie w dni robocze od 7 do 15 pod numerem (58) 674-15-08 wew. 209 

lub 695-797-791 oraz mailowo : biuro@sws-swarzewo.pl 
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Zgodnie z Art. 28.ust 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy (…) wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze 

ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł „ 

 

 

http://www.sws-swarzewo.pl/

