
Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego*:  

o przyłącza wodociągowego  

o przyłącza kanalizacji sanitarnej  

o sieci wodociągowej 

o sieci kanalizacji sanitarnej  

 

Imię i Nazwisko Inwestora:…………………………………………………………………….. 

 

PESEL: …………………………….……  telefon: ………………………………….………… 

 

mail: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Adres inwestycji: ………………………………………………………………………………. 

(dz. nr, ulica, miejscowość) 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Wykonawca przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...…  

…………………………………………………………………………………………………... 

 (pełna nazwa firmy, ulica, miejscowość, NIP) 

 

W załączeniu: 

1) 1 egz. mapy geodezyjnej powykonawczej na podkładzie geodezyjnym w kolorze, 

2) protokół zdawczo-odbiorczy pasa drogowego (jeżeli wpięcie odbyło się w drodze 

gminnej, powiatowej, wojewódzkiej). 

 

oraz w przypadku odbioru sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej  należy złożyć 

dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku 

 
        ………………………………… 
                         (podpis) 
 

*zaznaczyć  odpowiednie 



 

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego sieci wod-kan 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWEJ  

1) Ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót. 

2) Protokoły z prób szczelności sieci wodociągowej. 

3) Protokoły z wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej. 

4) Wyniki z badań bakteriologicznych wody użytej do płukania rurociągu. 

5) Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na podkładzie geodezyjnym, wraz 

z zestawieniem długości wybudowanych sieci, sporządzona przez uprawnionego 

geodetę. 

6) Atesty i deklaracje na materiały użyte do budowy sieci. 

7) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z pro-

jektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz obowiązu-

jącymi w tym zakresie normami, wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadcze-

niem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

8) Protokoły z odbioru dróg gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajo-

wych i innych terenów, przez które przebiega wybudowana sieć. 

9) Akty notarialne  z ustanowioną nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością 

przesyłu na rzecz Spółki, jeżeli sieć przebiega przez prywatne działki. 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

1) Ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót. 

2) Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. 

3) Protokół z prób szczelności przepompowni ścieków. 

4) Protokół z rozruchu przepompowni ścieków. 

5) Badania elektryczne szafy sterowniczej przepompowni ścieków. 

6) Protokoły z wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

7) Sprawozdanie z inspekcji TV oraz kamerowanie na płycie CD lub na nośniku USB,  

8) Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na podkładzie geodezyjnym, wraz 

z zestawieniem długości wybudowanych sieci, sporządzona przez uprawnionego 

geodetę. 

9) Atesty i deklaracje na zamontowane materiały. 

10)  Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z pro-

jektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz obowiązu-

jącymi w tym zakresie normami wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadcze-

niem z Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa. 

11)  Protokoły odbioru dróg gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajo-

wych i innych terenów przez które przechodzi sieć. 

12)  Akty notarialne  z ustanowioną nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością 

przesyłu na rzecz Spółki, jeżeli sieć przebiega przez prywatne działki. 


