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O P I N I A  S A N I T A R N A

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia T,lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6h. zm.). art. 3 punkt 2 lit. a) ustawy z dnia 1z! marca 1985r. o
Paistwo*ej Inspekcii Sanitamej (Dz. U . z 2019t. poz. 59 z po2n. zm. )

Paistwowy Powiatow)' Inspektor Sanitarny w Ostro$ie Wielkopolskim
uzgadnia pod rvzglgdem wymagaf higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany:

remont (wymiana) sieci wodociqgorvej z przyl4czami w ul. Chlapowskiego
w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Czarnidckiego do ul. Rejtana

dz. nr 4I obrgb 0053, dz. nr 84, 4, 11, 2015, 46 obrgb 0051
oraz d'z. nr 70/2,71/2,6912,8312, a3/1 obrgb 0050.

Inweston WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodocilg6w i Kanalizacji S.A.

ul. Partyzancka 27
63-400 Ostr6w WielkoDolski
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1. do budowy sieci wodociqgowej nale2v stosowai mate aly dopuszczone do kontaktu
z \Nod4 przeznaczon4 do spo2ycia przez ludzi, posiadaiqce atesty PZH.

2- nie zezwala sig la l4czenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociqgou,ej publicznej
z innymi 2r6dlami zasilania - lokalne ujgcia rlody,

3. przed oddaniem projektou,anego odcinka sieci wodoci4gone.j do eksploatacji
nalezy uzyskai pozytyt4ny wynik badania wody.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27.05.2020r. wplynql tvniosek wraz z projektem remontu (wymiany) sieci
wodociqgowej z ptzyl4czami w ul. Chlapou'skiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinkLl
od ul. Czamieckiego do ul. Rejtana dz. nr 4l obrQb 0053, dz. nr 84, 4, 11, 20/5. 46 obrgb 0051
orM dz. ff 7012,'7112, 69/2, 83/2, 83/1 obr9b 0050.
Opracowanie: UslLrgi Projektowe Gabriela Andraka z Ostrowa Wielkopolskiego.
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Dokumentacja obejmuje remont (wymiang) sieci wodoci4gowej z ptzyt1czarni
w ul. Chlapowskiego w Ostrowie Wielkopolskin na odcinku od ul. Czan, ieckiego do ul. Rejtana,
remont (wymianq) odcinka sieci wodociqgowej w kierunku ul. Zymirskiego oraz budowg
przyl4cza do dzialki przy ul. Chlapowskieg o '12 dz. 4l obrgb 0053.
Pzedmiotem opracowania jest:
- remont (wymiana) sieci wodociqgowej z rur azbestowo-cementowych na rury PEll0
o dlugosci L=829,0m,
- remont (wymiana) sieci wodoci4gowe.j z rur 2eliwnych na rury PEl60 o dlugosci L:156,0n,
- remont (wymiang) 2'7 ptzyl4czy wody z rur ocynkowanych na rury PE40 do budy*6w przy
ul. Chlapowskiego (w obrgbie pasa drogi) o l4cznej dlugoSci L:173.3m,
- budowa przyl4cza wody z rur PE40 pzy ul. Chlapowskiego 72 o dlugodci L:22,6m,
- remort (wymiang) odcinka wodociqgu w kierunku ul. Zyrnirskiego z rur azbestowo-
cementowych na rury PE I 10 o dlugosci L=20,7m.
Przewiduje sig wlqczenie projektowanego odcinka sieci do wodoci4gu zlokalizowanego na
skrzy2o*aniu ul. Chlapowskiego z ul. Czameckiego oraz do wodoci4gu zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ul. Chlapowskiego z ul. Rejtana. Odcinek sieci w kierunku ul. Zymirskiego
przewiduje siq pol4czy6 z istniej4cym wodoci4giem poza obrgbem pasa drogi
ul. Chlapowskiego.

Po przeanalizowaniu \a'lw dokumentacji oraz na podstawie rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia'l grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi
(Dz. U. z 201'1r. Poz. 2294), tozpotz4dzetia Ministra Infiastruktury z dnla 12 kwietnia 2002r.
w spnwie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynti i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019r. poz. 1065) nale2alo orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia waznajest pod *arunkiem dolqczenia do niej projektu budowlanego, na
kt64al znajduje sig klauzula stwierdzajqca uzgodnienie projektu przez Pailstwowego
Powiatowego Inspektom Sanitamego u, Ostrowie Wielkopolskim.
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