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dotyczy:  wymagań  technicznych  na rozbudowę  wewn.  instalacji  wod.-  kan.  na

terenie  posesji  przy  ul.  Zielonej  6- dz. 10  w Łodzi  dla  potrzeb  przebu-

dowy  istn.  budynków.

W  odpowiedzi  na pismo  w sprawie  j.w.  informujemy,  że w/w  posesja

jest  podłączona  do:

)'  wodociągu miejskiego ! 300 mm w ul. Zielonej (103-41) przyłączem
(I) 63/50 mm (PE, L=1 1,OO m, B-160/1366, A-6512)

>  miejskiego  kanału  ogólnospławnego  J.III.  0,80  x 1,40  m w  ul. Zielonej  (203-77)

przyłączem  kan. ogólnospławnej  D=0,20  m (L=6,50  rn, B-516/1154)  i dwoma

przyłączami  ze spustów  deszczowych  D=0,15  m (łączna  długość  L=12,50  m,

B-476/1154)

Nie  stawiamy  sprzeciwu  odnośnie  rozbudowy  wewn.  instalacji  wod.-  kan. i poboru

wody  dla celów  działalności  gospodarczej  w  wymaganej  ilości  2,4 1/s, co jednocze-

śnie pokrywa  zapotrzebowanie  na wodę  dla celów  p.poż.  w i1ości21/s  i odprowa-

dzania  ścieków  bytowych  w ilości  zużytej  wody  oraz  wód  opadowych  w i1ości91/s

w oparciu  o istn.  przyłącza  wod.-  kan.

Na  powyższe  należy  opracować  projekt  budowlany,  który  podlega  zaopiniowaniu  w

ZWiK.

W  projekcie  należy:

@ przedstawić  opis  działalności  gospodarczej  na terenie  posesji  ijej  wpływ  na go-

spodarkę  wodno-  ściekową

@ określić  cel  oraz  wielkość  zapotrzebowania  na wodę:  Q śr. dob.,  Qmax  dob.,

Q max  godz
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*  na podstawie  obliczeń  sprawdzić  przepustowość  istniejących  przyłączy  wod.  i

kan.  oraz  wielkość  wodomierza  dla  nowych  potrzeb

*  bezpośrednio  za zaworem  za istniejącym  wodomierzem  głównym  na instalacji

należy  zastosować  zawór  antyskażeniowy-  zgodnie  z PN-EN  1717;10.2003

*  na podstawie  obliczeń  określić  niezbędne  ciśnienie  wody  dla  zasilania  w/w  po-

sesji  i porównać  z ciśnieniem  dyspozycyjnym  w miejskiej  sieci  wodociągowej.

Rzędna  linii  ciśnień  w  tym  rejonie  miasta,  w wanunkach  normalnej  pracy  sieci,

wynosi  w  przedziale  248-253  m  n.p.m.

*  na wewn.  instalacji  kanalizacji  ogólnospławnej  wybudować  studnię  przelotową

kontrolno-  pomiarową  o średnicy  1,O- 1,2  m, zlokalizowaną  na terenie  posesji  w

odległości  ok.  1,O m  od  linii  regulacyjnej

*  w  związku  z podłączeniem  posesji  do kanału  ogólnospławnego,  należy  rozwa-

żyć  konieczność  montażu  na wewn.  instalacji  zaworu  burzowego

*  na podstawie  obliczeń  określić  rodzaj  i ilość  ścieków  odprowadzanych  do miej-

skiej  kanalizacji  ogólnospławnej

*  określić  ilość  wód  opadowych  odprowadzanych  z terenu  posesji

*  w  ściekach  odprowadzanych  do miejskiego  kanału  ogólnospławnego  nie  mogą

być  przekraczane  wartości  wskaźników  zanieczyszczeń  zgodnie  z obowiązują-

cymi,,Regulaminem  dostarczania  wody  i odprowadzania  ścieków  na terenie  m.

Łodzi"

*  w przypadku  przekroczenia  powyższych  wskaźników  należy  przewidzieć  od-

powiednie  urządzenia  podczyszczające  w zależności  od rodzaju  prowadzonej

działalności  gospodarczej

*  określić,  czy  w  ściekach  powstających  w  wyniku  prowadzonej  działalności  go-

spodarczej  występują  substancje  szczególrńe  szkodliwe  określone  w  załączniku

do Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  10.11.05  r. (Dz.U.  Nr  233  z dn.

30.11.05  r., poz.  1988),  na które  wymagane  jest  uzyskanie  przez  dostawcę  ście-

ków  pozwolenia  wodnoprawnego  zgodnie  z art. 122  ust.l  pkt.lO  Ustawy,,Pra-

wo  Wodne"  z dnia  18.07.01  r. (Dz.U.  Nr  115  z dn. 1I.10.O1  poz.  1229  z póź-

niejszymi  zmianami).

Rozbudowę  należy  zlecić  uprawnionemu  wykonawcy.

Wymagania  techniczne  tracą  ważność  po upływie  dwóch  lat  od  daty  ich  wy

Sprawę  prowadzi:

mgrirtż.  Lilia'na (2icho4
tel.  42 6778  244
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