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……………………………………….. 
( miejscowość i data sporządzenia protokołu )         . 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

1. Odbiorca/Inwestor:   

 Lokalizacja: ..................................................................................................................

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

 Inwestor:  .................................................................................................................. 

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

Komisja w składzie: 

1. .................................................................................................... - Inwestor  

2. .................................................................................................... - ZGK Parzęczew 

stwierdziła co następuje: 
 

2. Wykonawca przyłącza:   

Przyłącze kanalizacji sanitarnej zostało wykonane przez: ………………………….…………. 

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

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

3. Podstawy prawne wykonania przyłącza:   

 Techniczne warunki zasilania wydane przez ZGK w Parzęczewie - Tak / Nie 

( Numer, z dnia ) …………………………………….…………………………………….. 

 Uzgodnienie i zgoda na włączenie do sieci gminnej - Tak / Nie 

( Numer, z dnia ) …………………………………………………………………….…….. 

 Projekt budowlany  - Tak / Nie 

 Zgłoszenie robót wykonane ………………………………………………………………. 

( Numer, z dnia ) …………………………………………………………………………... 

 Włączenie do sieci wykonano pod nadzorem przedstawiciela ZGK Parzęczew - Tak / Nie 

( Data, Konserwator )  ……………………….………………………………..…………… 
 

4. Elementy techniczne wykonanego  przyłącza:   

 Studnia rewizyjna    - Tak / Nie ……………………………………… 

 Przejście przez drogę gminną  - Tak / Nie,  o nawierzchni …………...………… 

 Teren pasa drogowego uporządkowany - Tak / Nie / Nie dotyczy  ….…………….……… 

 Inwentaryzacja powykonawcza   - Tak / Nie ……………………………………… 
 

5. Ocena wykonanego przyłącza:   

 Wykonane przyłącze odebrano pod względem technicznym  - Tak / Nie  

 Stwierdzono następujące usterki:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

i wyznaczono termin ponownego odbioru na dzień: ……………………………………… 

6. Dane techniczne wykonanego  przyłącza:   

 Średnica przyłącza / materiał: …….. …………....  

 Rodzaj studni rewizyjnej: …….. ………………………………………………....……....   
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tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

 Średnica sieci kanalizacyjnej:…….. …...………… 

 Sposób włączenia do sieci kanalizacyjnej:…………………............................................... 
 

7. Podjęte czynności:   

 Przyłącze odebrano - Tak / Nie ……………………………………………………… 

 Wyznaczono termin podpisania umowy na odprowadzenie ścieków na dzień: 

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

8. Ustalenia końcowe: 

 Poinformowano odbiorcę iż do momentu podpisania umowy na odprowadzenie ścieków, 

zabrania się z jego korzystania. 

 Ww. protokół stanowi odbiór wykonanego przyłącza w kontekście wykonanych rozwiązań 

technicznych. Nie wyczerpuje on obowiązków inwestora w zakresie wymagań 

określonych Prawem Budowlanym. 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

9. Oświadczenie wykonawcy przyłącza: 

Wykonawca przyłącza ( zgodnie z pkt. 2 ), reprezentowany przez: ………………………........ 

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

oświadcza iż: 

 Całość robót została wykonana zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz opracowanym 

projektem budowlanym i wydanymi warunkami technicznymi. 

 Wykonane przyłącze nadaje się do użytkowania. 

 Na wykonane roboty udziela 3 letniej gwarancji liczonej od daty niniejszego odbioru. 
 

Pieczęć Wykonawcy:     Podpis przedstawiciela Wykonawcy: 

 

 

 

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

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

Podpisy członków komisji 
 

 

1. ...........................................     2. .............................................. 

 

 


