
Zestawienie projektowanych przyłączy do budynków z podziałem na odcinek do granicy dzialki i odcinek na działce włściciela

fi32 fi40 fi50 fi32 fi40 fi50

1 64 Jaworska Anna 90 Z1 1,5 12,0

1A 34 Gretkierewicz Wiesław i Lilianna 90 KSo+Z1 53,0 4,0

2 65/2 Pudło Mariola 90 Z1 1,5 13,0

2 65/1 Gmina Lipinki Łużyckie 90 Z1 1,0 4,5

3 66/1 Zembik Maria 125 Z1 1,0 16,5

4 68/1
Piechnik Jacek,                                                
Turza Karolina 125 Z1 1,0 15,0

5 67/2 Burakiewicz Zygmunt i Bogusława 63
Tr 63/40 + 
Zas. 2630

3,5 29,0

6 69 Gretkierewicz Henryk 63
R 63/40 + 
Zas. 2630

2,5 59,5

7 70 Partyka Zofia 125 Z1 1,0 66,0

10 73/2 Maryniak Stanisław i Grażyna 125
Z1+Tr 50/32          

+Zas.2630 x2
1,0 15,5 20,0

2 przyłącza                         
2 zest. wodom.

10a 73/1 Biernat Zdzisław i Irena 160 Z1 1,5 74,0

11 74/1 Zembik Michał i Rozalia 125 Z1 1,5 36,0

12 75 Grześkowiak Radosław i Anna 125 Z1 1,0 81,0

13 76 Szymański Henryk 125 Z1 1,0 7,5

14 78/2 Jurasz Elżbieta 125 Z1 6,5 22,5

15 77 Dec Krzysztof i Urszula 63
Z1 + Tr63/63 

+ R63/32
9,0 32,5

2 przyłącza                               
2 zest. wodom.

17 79/4 Białowąs Zygmunt i Maria 160 Z1 5,0 34,0

UWAGI

długo śc przył ącza                
do granicy posesji                  

koszty kwalifikowalne

długo śc przył ącza               
na  posesji                                

koszty niekwalifikowalne
Nr 

bud.
Nr działki Imię i nazwisko wła ściciela

średnica 
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włączenia   

(mm)
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włączenia 

przył ącza do 
wodoci ągu
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18 79/3
Gierczyk Krzysztof i Ewelina,                      

Grądzki Andrzej i Ewa 160 Z1 1,0 34,0

19 81/2
Galuba Aleksandra                                       

(Połosa Lesłąw i Bożena) 160
Z1+Tr 50/32          
+Zas.2630 + 

korek
4,0 8,0 13,5

założono możliwość 
rozbudowy przyłącza w 
celu zasilenia w wodę 

sąsiedniej działki

20 83/2 Skwarek Jarosław i Dorota 160 Z1 5,0 39,5

21A 83/18; 94/1 Sługocki Waldemar i Jolanta 160 Z1 4,0 112,5
przecisk dł. 6,0 m                   

RO fi90x4,0 m

23 173/2 Bazylak Bogusław i Teresa 90 Z1 9,0 37,5
przecisk dł. 8,0 m                

RO fi90x6,0 m

24 96/1 Semegin Wiesław 160 Z1 11,0 4,0
przecisk dł. 11,0 m       

RO fi63x9,0 m

25 97 Szczęch Bronisław 160 Z1 13,5 3,5
przecisk dł. 10,0 m       

RO fi63x8,0 m

27 99 Sokalski Tadeusz 160 Z1 10,5 14,5
przecisk dł. 11,0 m       

RO fi63x9,0 m

28 159/1 Sokalski Zbigniew 90 Z1 2,5 19,5

30 153/2
Machinka Bolesław, Teresa, Anna                

Machinka -Turkiewicz Joanna                  
Turkiewicz Grzegorz

90 Z1 1,0 19,5

31 154/1 Czekajło Tadeusz i Maria 90 Z1 3,5 33,0

32 153 Bobek Anna i Jarosław 125 Z2 8,0 3,0
przecisk dł. 10,0 m       

RO fi63x7,5 m

33A 152 Czerniawski Krzysztof 90 Z1 18,5 25,0



Zestawienie projektowanych przyłączy do budynków z podziałem na odcinek do granicy dzialki i odcinek na działce włściciela

fi32 fi40 fi50 fi32 fi40 fi50

UWAGI

długo śc przył ącza                
do granicy posesji                  

koszty kwalifikowalne

długo śc przył ącza               
na  posesji                                

koszty niekwalifikowalne
Nr 

bud.
Nr działki Imię i nazwisko wła ściciela

średnica 
wodoci ągu              
w miejscu 
włączenia   

(mm)

sposób 
włączenia 

przył ącza do 
wodoci ągu

34 151 Szydełko Zofia 125 Z2 8,0 18,5
przecisk dł. 8,0 m                 

RO fi63x6,0 m

36 107/1 Kominek Marian i Zofia 125 Z1 0,5 4,0

37 148 Koniecko Ewa 125 Z2 1,0 11,0

odsunięcie zasuwy dla 
przył. od sieci ze względu 

na zbliżenie z k. 
telekomunik.

38 147/1 Gretkierewicz Ryszard 90 Z2 1,5 21,0

odsunięcie zasuwy dla 
przył. od sieci ze względu 

na zbliżenie z k. 
telekomunik.

39 146 Buczak Joanna 90 Z2 2,0 21,5

odsunięcie zasuwy dla 
przył. od sieci ze względu 

na zbliżenie z k. 
telekomunik.

40 108/3 Parys Stanisław i Czesława 90 Z2 4,5 4,5
przecisk dł. 6,0 m                   

RO fi63x4,5 m

41 145/2 Dyjur Roman 90 Z2 1,0 13,5

42 113/6 Wrona Zofia 90 Z2 6,5 8,5
przecisk dł. 7,0 m                 

RO fi63x5,5 m

43 144/1 Izdebska Elżbieta i Andrzej 90 Z2 1,0 15,5

44 143/1 Buczak Maria 90 Z1 1,0 25,0

127 Mikosiak Andrzej i Jolanta 90 Z2 9,0 32,0
przecisk dł. 10,0 m       

RO fi90x8,5 m

45 141/4 Gretkierewicz Maria 90 Z2 1,5 30,0

odsunięcie zasuwy dla 
przył. od sieci ze względu 

na zbliżenie z k. 
telekomunik.
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46 128 Dyjur Roman 90 Z2 7,5 117,5
przecisk dł. 10,0 m       

RO fi90x7,5 m

47 111 Machinka Józefa 90 Z2 7,0 13,5
przecisk dł. 9,0 m                

RO fi90x7,5 m

RAZEM 103,0 113,5 19,5 413,0 417,5 415,0

LEGENDA:

RAZEM

Ø32 mm

Ø40 mm

Ø50 mm

co daje całkowit ą długo ść 1481,5 m

RO - rura osłonowa PEHD

KSo  - kołnierz stalowy z otworem 2" 

R - redukcja (dwuzłączka skręcana redukcyjna)

Z2 - rozwiązanie przyłącza domowego - zestaw 2  = 103 + 413 = 516,0 m

 = 113,5 + 417,5 = 531,0 m

łącznie 236,0 m          łącznie 1245,5 m          

Z1 - rozwiązanie przyłacza domowego - zestaw 1

Tr - trójnik (złączka skręcana)  = 19,5 + 415 = 434,5 m
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