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…………..…………., dnia ………………………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO*/KANALIZACYJNEGO* 
 

do budynku mieszkalnego, niemieszkalnego, działki* położonego w m. ........................................................ 

przy ul................................................................. działka ewid. nr ................................................................... 

sporządzony w dniu ………………………….… 

 

Inwestycja zrealizowana na podstawie projektu ………………………………………………….………….  

…………………. projektant …………………………..………. nr uprawnień ……………………………. 

uzgodnionego dnia ……………………………………………. 

Okres budowy od dnia ……………………………… do dnia …………………………………..…………. 

Zgłoszenie o rozpoczęciu robót nr........................................... z dnia.............................................................. 

 

Komisja Nazwa Instytucji Imię i Nazwisko Stanowisko 

Inwestor 

(Zleceniodawca) 

 

   

Przedstawiciel wykonawcy 

Nr uprawnień ………..……… 

 

NIP  ……………..…………… 

   

Przedstawiciel Działu 

Eksploatacji i Utrzymania Sieci 

Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne  

„EKO-RASZYN” Sp. z o.o. 

  

 

PRZEDMIOT ODBIORU 
 

1. Przyłącze wodociągowe 
 

 

Poł. I      Materiał: .............................     Ø[mm] ............................. Długość [m] ............................. 

Poł. II     Materiał: .............................     Ø[mm] ............................. Długość [m] ............................. 

Poł. III    Materiał: .............................     Ø[mm] ............................. Długość [m] ............................. 
 

 

Włączenie do sieci wodociągowej Ø [mm] .........................., Materiał: .........................................................  

w ulicy ............................................................................................................................................................. 

Uzbrojenie-opaska : .................................................... zasuwa: ...................................................................... 

Wodomierz główny, typ ...............................................nr fabryczny: .............................................................  

zainstalowany dnia : ………............................................................................................................................. 

(podlicznik)* .................................................................................................................................................... 
 

Uwagi (usterki): ……………………………………………………………………………………………… 

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

Termin usunięcia ………………………………………………………………………………………...….. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

2. Przyłącze kanalizacyjne 
 

Poł. I      Materiał: .............................     Ø[mm] ............................. Długość [m] ............................. 

Poł. II     Materiał: .............................     Ø[mm] ............................. Długość [m] ............................. 

Poł. III    Materiał: .............................     Ø[mm] ............................. Długość [m] ............................. 
 

Włączenie przez trójnik*/do S.R.*.......................... Ø ...................... na kanale Ø [mm] ................... 

Materiał: ……….................... w ulicy ............................................................................................................. 

Urządzenia i obiekty ................................................. Ø [mm].......................................................................... 

Włączenie przy stanie wodomierza głównego:  

typ: .................................nr fabryczny: ...................................... stan: ……………………………………… 
 

Uwagi (usterki): ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

Termin usunięcia ………………………………………………………………………………………...…... 
 

3.Dokonane próby: szczelności*, drożności* z wynikiem................................................................................ 

inne : ................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

4. Inwestor stwierdza następujący stan prawny terenu na którym zostało wykonane przyłącze 

........................................................................................................................................................................... 

na dowód czego załącza następujące dokumenty ............................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

5. Inwentaryzacja geodezyjna z dnia.............................. Geodeta.................................................................... 

Uwagi: .............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

5. Przyłącze wodociągowe*, kanalizacyjne* pozostaje na stanie i w eksploatacji Inwestora. 

6. Wykonawca udziela …..-letniej gwarancji od daty odbioru. 

7. Inwestor zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania na własny koszt i własnym staraniem wszystkich 

usterek, nieprawidłowości i awarii wynikłych w eksploatacji po okresie gwarancji. 

8. Roboty zostały wykonane zgodnie PB-W *, z odstępstwami* od PB-W. Zmiany nie odstępują                                

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego wykonawczego przyłącza*. 

9. Kierownik budowy /Wykonawca/ oświadcza, że przyłącze/a/ wykonano zgodnie z PBW, przepisami                   

i normami. Teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, a uszkodzenia 

nawierzchni ulicznej powstałe wskutek wykonania robót zostały odtworzone. 

10.Umowa o zaopatrzeniu w wodę* i odprowadzenie ścieków* Nr……........../……........../..................... 

11. Inne wnioski i uwagi komisji: .................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokół sporządzono w 3 egz., po jednym egz. dla: Inwestora, Wykonawcy i Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego „EKO-RASZYN” Sp. z o.o. 

 
INWESTOR:                                                 WYKONAWCA:                                     Przedstawiciel 

                                                                                                                                         „EKO-RASZYN” Sp. z o.o.: 

 

 

 

Stwierdzone usterki usunięto dnia: …………………………………………. 

Przyłącze wodociągowe*, kanalizacyjne* dopuszczono*/nie dopuszczono* do eksploatacji dnia …………… 

Niniejszy protokół należy złożyć jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu robót wraz                                           

z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 
                                                                                                                                    Informujemy, że po wykonaniu usługi zostanie wystawiona faktura Vat. 

                                                                                                                                    Koszt usługi zgodnie z cennikiem GPK Eko-Raszyn Sp. z o.o.                                                                                      
* - niepotrzebne skreślić 

 

 


