
 
 

 

 

Protokół odbioru 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej /  

Sieci kanalizacji sanitarnej* 
 

 

 

Sporządzony przy udziale: 

1) Inwestor: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko / Nazwa firmy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Adres zamieszkania / Siedziba firmy) 

 

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

2) Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko / Nazwa firmy) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Adres zamieszkania / Siedziba firmy) 

 

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

 

3) Przedstawiciela Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. W dniu ……………………………… dokonano odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej / odcinka sieci kanalizacji sanitarnej* zlokalizowanego na 

nieruchomości o numerze ewidencyjnym ……………………… w miejscowości ……………………………………… stanowiącej własność 

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

2. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej / odcinek sieci kanalizacji sanitarnej* w którego skład wchodzą: 

a) Odcinek z rur …………………………………….., dz…………………………………………………………, długość ……………………………………….. m 

b) Studnie rewizyjne w ilości ……………………………………… o średnicy……………………………………….. z mat. ……………………………………………….. 

c) Sposób włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej: 

- wpięcie do istniejącej studni / trójnika* nr ……………………… z mat. ……………………., na sieci Φ …………….. z mat. ………….................. 

- wstawiono studnię / trójnik* Φ ………………………………….. z mat. …………………………, na sieci Φ …………….. z mat. …………................. 

- inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Roboty wykonano w oparciu o: 

a) Decyzję pozwolenia na budowę nr ……………………… z dnia………………………….. znak ………………………………………………. wydaną przez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Zgłoszenie przyjęte przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………… dnia 

……………………………………… znak …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Art. 29a Ustawy Prawo Budowlane 

oraz o obowiązujące przepisy. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wykonał próbę szczelności na infiltrację i eksfiltrację w czasie …….. h z wynikiem pozytywnym/negatywnym oraz dokonano płukania. 

b) udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty liczonej od dnia podpisania protokołu odbiorowego. 

c) zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia własnym kosztem i staraniem wszelkich usterek i wad fizycznych ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym. 

d) odpowiada za rzędne posadowienia wbudowanych urządzeń oraz dołącza do niniejszego protokołu atesty użytych materiałów. 

5. Na terenie nieruchomości zamontowane są następujące wodomierze: 

L.p. Miejsce zamontowania Nr wodomierza Termin legalizacji Stan licznika 

1.     

2.     

3.     

Niniejszym Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. stwierdza, że przedmiot odbioru odpowiada przeznaczeniu i spełnia wymagane warunki 

techniczne oraz wyraża zgodę na eksploatację. 

Inwestor      Wykonawca    GZK Głusk Sp. z o.o. 

 

 

*Odpowiednie zaznaczyć 


