Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin

Bêdzin, dnia 19.09.2021 r.

PROCEDURA
PRZY£¥CZENIA DO SIECI WODOCI¥GOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
I. Nale¿y z³o¿yæ pisemny wniosek (wg wzoru) o wydanie warunków przy³¹czenia do miejskiej sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej.
Inwestor nie jest zobligowany do z³o¿enia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spó³kê, o którym mowa wy¿ej, jednak¿e z³o¿ony wniosek musi
zawieraæ wszystkie elementy zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków (Dz. U. z 2019r.
poz. 1437 z póŸn. zm.).
Wniosek o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej nale¿y pobraæ ze strony internetowej przedsiêbiorstwa:
http://www.mpwik.bedzin.pl/obsluga-klienta/druki-do-pobrania lub osobiœcie w Biurze Obs³ugi Klienta MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie.
Wniosek wraz z za³¹cznikami mo¿e zostaæ z³o¿ony osobiœcie w Biurze Obs³ugi Klienta lub przes³any poczt¹ na adres: Miejskie Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gów i kanalzaicji Sp. zo.o. ul. 11Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin lub drog¹ elektroniczn¹ na adres: poczta@mpwik.bedzin.pl, b¹dŸ poprzez
iBOK, ePUAP.
Sposób wype³niania wniosku.
We wniosku zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z póŸn.
zm.) Wnioskodawca/Inwestor obligatoryjnie uzupe³nia nastêpuj¹ce informacje:
1). Imiê i nazwisko lub nazwê oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegaj¹cego siê o przy³¹czenie do sieci.
2). Lokalizacjê nieruchomoœci lub obiektu, który ma zostaæ przy³¹czony do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym jego adres
i nr dzia³ki ewidencyjnej, na której siê znajduje.
3).Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomoœci lub obiektu, tzn. Wnioskodawca/Inwestor okreœla czy bêdzie to budynek mieszkalny
jednorodzinny, w tym znajduj¹cy siê w zabudowie zagrodowej czy inny typ zabudowy. W przypadku innej zabudowy szczegó³owo precyzuje
przeznaczenie i sposób wykorzystania danego obiektu. Definicje powy¿szych rodzajów zabudowy okreœla ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. z póŸn. zm.
budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostoj¹cy albo budynek w zabudowie bliŸniczej, szeregowej lub grupowej, s³u¿¹cy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy konstrukcyjnie samodzieln¹ ca³oœæ, w którym dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i loklau u¿ytkowego opowierzchni ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej
budynku.
zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych oraz w gospodarstwach leœnych.
4).Dobowe zapotrzebowanie na wodê z podzia³em na wodê do celów bytowych, technologicznych, przeciwpo¿arowych oraz innych
z uwzglêdnieniem przep³ywów œredniodobowych Qœrd i maksymalnych godzinowych Qhmax, gdzie: Qœrd - okreœla siê na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreœlania przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002r., poz.70):
Qœrd = n x q [dm3/d]
n - iloœæ mieszkañców/ korzystaj¹cych/zatrudnionych itp.
q - jednostkowe zu¿ycie wody zimnej [dm3/d]
Uwaga: otrzyman¹ wartoœæ œredniodobowego zapotrzebowania wody Qœrd do wniosku o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej nale¿y przeliczyæ na [m3/d], w tym celu wyliczon¹ wg powy¿szego wzoru wartoœæ Qœrd nale¿y podzieliæ przez 1000, a nastêpnie
wstawiæ do wzorów poni¿ej.
Qdmax - maksymalny dobowy przep³yw wody wyliczony wg wzoru:
Qdmax = Qdœr x Nd [m3/d]
Nd - wspó³czynnik nierównomiernoœci dobowej
Qhmax - przep³yw maksymalny godzinowy wyliczony wg wzoru:
Qhmax = (Odmax/24) x Nh [m3/h]
Nh - wspó³czynnik nierównomiernoœci godzinowej

Dzia³ Techniczny

tel. 32 267-42-18:19 wew. 306, 302
fax: 32 267-52-27

www.mpwik.bedzin.pl
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin

Przyk³ad 1
Woda pobierana bêdzie do celów:
- bytowych w iloœci Qœrd [m3/d] ………………….......………./Qhmax [m3/godzinê] …….....………………… q[dm3/s]……………………......………………
Qœrd – œredniodobowa iloœæ pobranej wody
Qhmax – maksymalna godzinowa iloœc pobranej wody
q- przep³yw obliczeniowy wody wed³ug PN -92/B-01706
Na jedn¹ osobê przypada dobowe zaopatrzenie na wodê w iloœci od 100 do 150 [l/dobê] co jest równoznaczne z iloœci¹ od 0,10
[m3/dobê] do 0,15 [m3/dobê].
Dane:
0,15 [m3/dobê] – dobowe zaopatrzenie na wodê
4 – iloœæ mieszkañców w budynku
Qœrd= iloœæ wody na 1 osobê [m3/dobê] × iloœæ mieszkañców w budynku
Qœrd= 0,15 ×4 = 0,60 [m3/dobê]
Qœrd= 0,60 [m3/dobê]
Qhmax=Qœrd [m3/dobê]/24
Qhmax= 0,6[m3/dobê]/24
Qhmax= 0,025 [m3/h]
q=Qhmax/3,6
Q= 0,025 [m3/h]/3,6
q= 0,007 [dm3/s]
Przyk³ad 2
Budowa 10 identycznych budynków mieszkalnych jednorodzinnych gdzie woda bêdzie pobierana na cele bytowe.
Wyznaczenie przep³ywu obliczeniowego q [dm3/s] dla osiedla budynków (10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie ka¿dy
budynek wyposa¿ony jest w nastepuj¹ce przybory sanitarne: wc - 2 szt., umywalka - 1 szt., zlew - 1 szt., wanna - 1 szt., natrysk - 1 szt.,
pralka automatyczna - 1 szt., zmywarka - 1 szt., zawór czerpalny - 2 szt.) nale¿y wykonaæ zgodnie z norm¹ PN - 92/B - 01706 i okreœliæ
wed³ug wzoru:

Poni¿ej przedstawiamy przyk³adowe obliczenia zgodnie z wyposa¿eniem jakie posiadamy dla 10 budynków.
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Uwaga do przyk³adu 1 i 2:
MPWiK Sp. z o.o. w bêdzinie sugeruje przyj¹æ œrednie jednostkowe zapotrzebowanie na wodê na poziomie 110 [dm3/M*d].
5 ). Iloœæ i jakoœæ odprowadzanych œcieków z podzia³em na œcieki bytowe i przemys³owe - Qdœr (œredniodobowa iloœæ
odprowadzanych œcieków).
Planowany rodzaj odprowadzanych œcieków:
- bytowe w iloœci Qœrd[m3/dobê] ………………………/Qhmax[m3/dobê] ……………………………………
Qœrd - œredniodobowa iloœæ odprowadzanych œcieków – przyjmuje siê iloœæ zgodn¹ ze œredniodobow¹ iloœci¹ pobranej wody.
Qhmax – maksymalna godzinowa iloœæ odprowadzanych œcieków – przyjmuje siê iloœæ zgodn¹ z maksymaln¹ godzinow¹ iloœci¹ pobranej wody.
Szacunkowa wartoœæ ³adunkiem BZT5 dla czteroosobowej rodziny bêdzie wynosiæ:
£adunek (4 osoby) = BZT5 (dla 1 osoby) ×4 = 60[g/osoba×doba] = 240 [g/4osoby×doba]
Powy¿sze wartoœci nie s¹ wi¹¿¹ce dla wszystkich mo¿liwych przypadków. Na wartoœæ ³adunku zanieczyszczeñ wp³ywa zarówno iloœæ odprowadzanych
œcieków jak i stê¿enie danego zanieczyszczenia. Zatem chc¹c okreœliæ wartoœæ wprowadzanego ³adunku zanieczyszczeñ dla kontretnego przypadku
nale¿y obliczyæ go wg poni¿szego wzoru:
£=C×Q
£- ³adunek zanieczyszczeñ [g/doba]
C- stê¿enie zanieczyszczeñ [g/m3]
Q – dobowy przep³yw œcieków [m3/doba]
Natomiast nie jest mo¿liwe okreœlenie szacunkowych ³adunków zanieczyszczeñ dla przemys³u. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest ogromna ró¿norodnoœæ
profili dzia³ania poszczególnych firm (np. produkcj¹ akumulatorów a produkcj¹ s³odyczy). W przypadku przemys³u konieczne jest indywudualne
podejœcie i okreœlenie ³adunków zanieczyszczeñ na postawie rzeczywistego dobowego przep³ywu œcieków i znajduj¹cych siê w nich rzeczywistych
wartoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ. W przypadku zak³adów przemys³owych powinny zostaæ okreœlone wartoœci ³adunków dobowych dla ni¿ej
wymienionych wskaŸników zaqnieczyszczeñ:
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- BzT5
- ChZT
- Zawiesina ogólna
- Azot amonowy
- Fosfor ogólny
Dodatkowo jeœli
z Rozporzadzenia
wprowadzanie w
(Dz.U 1019 poz.

Przedsiêbiorstwo stwierdzi, ¿e do kanalizacji sanitarnej/ogólnosp³awnej bêd¹ odprowadane zanieczyszczenia okreœlone
Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej w spr. Substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego, których
œciekach przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodonoprawnego z dnia 28.06.2019r.
1220 z poŸn.zm.) jako szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego, to ich ³adunek równie¿ powinien zostaæ wyznaczony.

6). Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreœlaj¹cy usytuowanie przy³¹cza w stosunku do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
Uwaga: Powy¿sze mo¿e byæ wykonane na przyk³ad na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych wskali 1:1000 lub 1:500 (aktualnej, nie starszej ni¿ 2
lata).

Wype³niony i podpisany wniosek Wnioskodawca/Inwestor sk³ada zgodnie z pkt I.

II. Jednoczeœnie nale¿y:
a). wyst¹piæ do UM w Bêdzinie – o wydanie „DECYZJI O WARUNKACH” (gdy nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania terenu objêtego
inwestycj¹).
b). uzgodniæ w formie pisemnej projektowan¹ inwestycjê wraz z uzyskaniem zgody na wejœcie w teren z w³aœcicielem dzia³ki/³ek,
przez które przebiegaæ bêd¹ przedmiotowe przy³¹cza.
III. Przed przyst¹pieniem do realizacji Inwestor lub wybrany przez niego projektant sporz¹dza plan sytuacyjny dla wykonania przy³¹cza(y) na podstawie
uzyskanych warunków przy³¹czenia do sieci wodosci¹gowej i/lub kanalizacyjnej. Powy¿sze winno byæ wykonane na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjêtej do Pañstwowego Zasobu Geodezyjnegi i Kartograficznego.
Uwaga: Inwestor mo¿e z³o¿yæ do MPWiK Sp. z o.o w Bêdzinie wniosek o uzgodnienie dokumemtacji technicznej przy³¹cza wod. i/lub kan.
Wniosek j.w. nale¿y pobraæ ze strony internetowej przedsiêbiorstwa: http://www.mpwik.bedzin.pl/obsluga-klienta/druki-do-pobrania lub osobiœcie w Biurze
Obs³ugi Klienta MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie.
Projekt winien byæ wykonany przez uprawnionego projektanta. Kompleksowe us³ugi zwi¹zane z pod³¹czeniem obiektu do miejskiej
sieci wod.-kan. wykonuje równie¿ tut. Przedsiêbiorstwo zgodnie ofert¹, która jest dostêpna na stronie internetowej przedsiêbiorstwa pod adresem:
http://www.mpwik.bedzin.pl/obsluga-klienta/uslugi-projektowe-i-geodezyjne.

IV. Inwestycja podlega dalszej procedurze postêpowania zgodnie z art. 29, 29a lub 30 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z póŸn. zm. ).
V. W przypadku zg³oszenia planowanych robót w Starostwie Powiatowym w Bêdzinie, wydzia³ Architektury zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego jw. –
powy¿sze stanowi podstawê rozpoczêcia robót przez uprawnionego wykonawcê (us³ugi te oferuje równie¿ tut. Przedsiêbiorstwo).
VI. Nadmienia siê, ¿e wykonanie robót w zakresie objêtym niniejszym uzgodnieniem - winno byæ realizowane przez Wykonawcê
posiadaj¹cego niezbêdne uprawnienia w przedmiotowym zakresie dzia³ania.
VII. Wcinka do sieci wod.kan. mo¿e byæ wykonana wy³¹cznie pod nadzorem pracownika MPWiK Sp. z o.o. Bêdzin. Inwestor winien
z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformowaæ Przedsiêbiorstwo na piœmie o planowanym do wykonania pod³¹czeniu wod.-kan.
z podaniem nazwy wykonawcy oraz telefonu kontaktowego do osoby kieruj¹cej robotami.
VIII. Po zakoñczeniu robót nale¿y:
a) wykonaæ inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹ zrealizowanego przy³¹cza(y) przed zasypaniem przez uprawnionego geodetê (zgodnie z Art.43 Prawa
Budowlanego - (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – t.j. Dz.U.2018 poz.1202 z póŸn.zm.),
b) nale¿y z³o¿yæ wniosek do MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie o potwierdzenie zgodnosci sporz¹dzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przy³¹czenia
do sieci wod. i/lub kan. oraz o dokonanie odbioru technicznego - druk dostêpny jest na stronie internetowej, pod adresem
http://www.mpwik.bedzin.pl/obsluga-klienta/druki-do-pobrania
c) ZAWRZEÆ UMOWÊ z tut. Przedsiêbiorstwem na dostawê wody i/lub odprowadzanie œcieków - druk dostêpny jest na stronie internetowej, pod adresem
http://www.mpwik.bedzin.pl/obsluga-klienta/druki-do-pobrania
UWAGA:
Awaryjna wymiana przy³¹cza wod.-kan. po trasie istniej¹cego przy³¹cza – wymaga pisemnego poinformowania tut. Przedsiebiorstwa Dzia³ Sieci) o terminie wymiany z dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu).
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