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Od wniosku po wykonanie 
przyłącza

Składając wniosek o podłączenie obiektu do sie-
ci wodociągowej, należy określić charakter plano-
wanej inwestycji oraz podać dwie wielkości: śred-
nie dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdśr [m3/d]  
i maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę 
Qhmax [dm3/s]. Wielkości te należy obliczyć w opar-
ciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zu-
życia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), na podstawie licz-
by mieszkańców (lub innej jednostki odniesienia, 
adekwatnej do danego obiektu) oraz odpowied-
nich współczynników nierównomierności dobo-
wej i godzinowej. 
Dla mniejszych budynków, jak domy jednorodzinne 
na ogół wystarczające jest podanie operatorowi lo-
kalnej sieci wodociągowej planowanej liczby miesz-
kańców i/lub lokali oraz sposobów wykorzystania 
wody w obiekcie. W wypadku braku technicznych 
możliwości zaopatrzenia w wodę, lub przejęcia ście-
ków oraz gdy inwestycja nie spełniała wymogów ra-
cjonalności techniczno-ekonomicznej (za mały roz-
biór wody w stosunku do kosztów inwestycyjnych) 
operator sieci wodociągowej może odmówić wy-
dania informacji technicznej wymaganej do wyko-
nania przyłącza. 
Jeśli lokalizacja i parametry pobliskich sieci są wy-
starczające do wykonania przyłącza, następuje wy-
danie informacji technicznej, a następnie opracowa-
nie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy. 
Do wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków 
przyłączenia nieruchomości do sieci uprawniona 
jest osoba dysponująca tytułem prawnym do ko-
rzystania z nieruchomości. Wniosek powinien za-
wierać między innymi: plan sytuacyjny przyłącza na 
podkładzie aktualnej mapy zasadniczej (ewentual-
nie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykona-
nia przyłącza), potwierdzenie uprawnień budowla-
nych wykonawcy, potwierdzenie tytułu prawnego 

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm oferujących zestawy przyłączy zimnej wody. Jedną z godnych 
uwagi jest firma FERRO, która posiada w swojej ofercie kompletne ZESTAWY PRZYŁĄCZA ZIMNEJ 
WODY DSD15 i KSD20 (DN15 i DN20) z wodomierzem lub bez. 
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do nieruchomości, odpowiednie zgody na wejście 
z robotami budowlanymi celem wykonania przy-
łącza, wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie  
w wodę i odbiór ścieków. 
Po podpisaniu umowy przyłączeniowej inwestor 
pod kontrolą operatora sieci przystępuje do wy-
konania przyłącza. Kolejnym etapem jest wyko-
nanie protokołu odbioru przyłącza na podstawie 
dokumentacji powykonawczej. Ostatnim krokiem 
jest zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub 
odbiór ścieków, na podstawie której montowany 
jest wodomierz. 

Przyłącza zimnej wody Ferro 
– w zestawach taniej

Firma Ferro pomyślała o skompletowaniu gotowego 
zestawu przyłącza wody zawierającego wszystkie nie-
zbędne elementy (wodomierz, manometr, armaturę 
taką, jak: zawory, reduktory, nypel…). Taki gotowy ze-
staw to nie tylko prostsza decyzja zakupowa dla in-
westora, ale i wielkie ułatwienie dla wykonawcy/in-
stalatora. W ofercie Ferro dostępne są więc kom- 
pletne ZESTAWY PRZYŁĄCZA ZIMNEJ WODY DSD15  
i KSD20 (DN15 i DN20) z wodomierzem lub bez.

Ferro Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, 
tel.: +48 12 25 62 100, faks: +48 12 27 67 
606, info@ferro.pl, www.ferro.pl
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Elementy wchodzące w skład zestawów

•	ZGR0	-	zawór	regulacyjny	grzybkowy	
(nakrętno-nakrętny, skośny grzybek 
pozwalający na dokładne dozowanie wody 
przy minimalnym otwarciu, uchwyt: pokrętło 
z tworzywa PP, materiał korpusu i głowicy: 
mosiądz maksymalne ciśnienie pracy 2,5 MPa 
(25 bar));
•	KSD	-	konsola	wodomierza	(regulowany	

rozstaw przyłączy. Możliwość założenia 
plomby, w zestawie uszczelki, wkręty i kołki);
•	CDSD	AFPLUS	-	wodomierz	(maksymalne	

ciśnienie robocze (MAP): 1,6 MPa (16 bar), 
temperatura robocza od 2°C do 30°C, 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
zewnętrznego pola magnetycznego, do 
instalacji wewnątrz budynków);

•	ZZA0	-	zawór	antyskażeniowy	(ciśnienie	
nominalne: 1,0 MPa (10 bar), temperatura 
pracy: do 65°C, pozycja pracy: dowolna;
•	N1	Z-	nypel	redukcyjny;
•	RC*S	-	reduktor	ciśnienia	(regulacja	ciśnienia	

na wylocie: 1-4 bar, maksymalne ciśnienie 
wlotowe: 16 bar;
•	M6304R	–	manometr	(manometr	

mechaniczny z rurkową Bourdona, średnica 
tarczy manometru: 63 mm);
•	KP	-	zawór	kulowy	(nakrętno-wkrętny,	

pełnoprzelotowy, z dławikiem, uchwyt: 
stalowa rączka, materiał korpusu i kuli: 
mosiądz, ciśnienie nominalne: 2,5 MPa (25 
bar), maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar, 
maksymalna temperatura pracy 80°C.

NFOŚiGW ogłosił nabór do programu SOKÓŁ

NFOŚiGW	po	raz	piąty	dofinansuje	innowacyjne	tech-
nologie środowiskowe. W bieżącym programie So-
kół	–	wdrożenie	innowacyjnych	technologii	środowi-
skowych poszerzono krąg beneficjentów. Włączono 
nowe obszary tematyczne Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji (KIS), które do tej pory nie były objęte 
dofinansowaniem. Na przedsiębiorców czeka jesz-
cze 2 mld zł do podziału.
Przyjmowanie	wniosków:	13.05–	31.08.2019	r.	Dofi-
nansowanie przeznaczone jest na realizację przedsię-
wzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charak-
teryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego. 
Projekty muszą być zgodne z KIS-ami, czyli zidenty-
fikowanymi priorytetami gospodarczymi wspiera-
jącymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, 
przyjętymi przez Radę Ministrów.
W celu rozszerzenia zakresu zainteresowanych pod-
miotów wybrano tematy służące ograniczeniu ma-
teriałochłonności, energochłonności i ilości po-
wstających odpadów w przemyśle przetwórstwa 
drewna, wykorzystaniu inteligentnych sieci w infra-
strukturze. Wsparciem objęto również technologie, 
materiały i urządzenia fotowoltaiczne, rozwiązania 
służące ograniczaniu negatywnego oddziaływania 
na środowisko jednostek pływających, a także kon-
strukcji morskich służących konwersji energii ze źró-
deł odnawialnych.
W	obecnym	naborze	dofinansowanie	NFOŚiGW	może	
być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dota-
cji i pożyczki łącznie w przypadku aplikowania w fa-
zie badawczo-rozwojowej oraz w formie pożyczki 
w przypadku aplikowania na przebadane, dojrzałe 
rozwiązania	w	fazie	wdrożeniowej.	NFOŚiGW	oferu-
je pożyczki na warunkach preferencyjnych lub ryn-
kowych. Wnioskodawcy muszą zaliczać się do gro-
na przedsiębiorców.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej zaprasza na szkolenie dla wniosko-
dawców (potencjalnych beneficjentów) w zakresie 
warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowal-
ności	kosztów	oraz	wypełniania	wniosku	–	zapozna-
nie	z	GWD	(Generatorem	Wniosków	o	Dofinansowa-
nie) w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie 
dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i ni-
skoemisyjnej	gospodarce	Część	1)	Sokół	–	wdroże-
nie innowacyjnych technologii środowiskowych” 
oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfiko-
wanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii 
Środowiskowych ETV.
Termin: 17.06.2019 r; godz. 9.00 -15.00; rejestracja 
od godz. 8:30
Miejsce:	NFOŚiGW,	ul.	Konstruktorska	3A,	Warszawa,	 
sala 102
Szkolenie jest bezpłatne.
Więcej informacji: kliknij
Pełna treść programu i szczegółowe informacje: kliknij
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