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Dotyczy: warunków technicznych projektowania i realizacji sieci kanalizacji sanitarnej

w uLHektarowej i ul.Predziszów w Czestochowie.

Przerlsiebiorstwo
Wodocl<49ów i Kanalizacji
Okregu CzestoChO':!skiego

Spólka. Akcyi:·\1
42-200 C2eslocnowa. ul. Ja$I<.TOwska 14/44

centrala ItI. 034/ 37 '13 199 , 37 73 299

W nawiazaniu do pisma w sprawie j.w. infonnujemy, ze kanal sanitarny nalezy
zaprojektowac tak aby wykorzystac w jak najwiekszym stopniu mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia scieków z terenu objetego opracowaniem. Trasy kanalów , kierunki splywu oraz
lokalizacje przepompowni scieków mozna ustalic na podstawie" Projektu koncepcyjnego kanalizacji
sciekowej dla dzielnicy Mirów" z 1993 r.
Srednica projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej winna wynikac z potrzeb zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego terenu a ich lokalizacja gwarantowac bezkolizyjny, calodobowy
dostep techniczno-eksploatacyjny dla naszych sluzb przy zachowaniu nonnatywnych odleglosci od
pozostalego nad i podziemnego uzbrojenia.
Ze wzgledu na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania sie wprowadzania
wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowana przepompownia powinna posiadac zasilanie w energie elektryczna z zewnetrznej sieci
energetycznej i zasilanie awaryjne ,niezalezne z sieci energetycznej lub z agregatu pradotwórczego.
Nalezy równiez zastosowac sygnalizacje stanów pracy pomp, zabezpieczenia przepieciowe
i sterowanie (sposób realizacji nalezy uzgodnic na etapie opracowania dokumentacji technicznej ).
W zwiazku z prowadzonym monitoringiem pompowni na drodze radiowej, wymagane jest
przekazywanie ta droga nastepujacych infonnacji o jej pracy do dyspozytorni PWiK O.Cz.S A...
a mIanowIcIe :

I.Sygnalizacja zasilania podstawowego i awaryjnego.
2. Sygnalizacja pracy pomp.
3.Pomiar poboru pradu przez pompe.
4.Stany poziomu scieków w komorze: stany- min. , max. i awaryjny
5.Syganlizacja wlamania

Powyzsze informacje stanowia minimum danych ,które winny spelniac uklady automatyki typowej
pompowni .Transmisja danych powinna sie odbywac do systemu RTMC, który jest stosowany do
wizualizacji pracy naszych obiektów.
W zwiazku z zastosowana radiowa transmisja danych nalezy dokonac oceny koniecznosci
zastosowania instalacji odgromowej obiektu.

Dokumentacja przepompowni scieków winna zawierac projekty : ogrodzenia , drogi dojazdowej,
zagospodarowania terenu oraz podlaczenia wody.
Dokumentacja projektowa winna byc sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami w formie
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe .Wskazane jest aby przyjete rozwiazania techniczne
byly uprzednio omówione w Wodociagach Czestochowskich S.A.
Warunki niniejsze traca waznosc po dwóch latach od ich wydania.
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