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Załącznik do uchwały Zarządu nr 3/9/2019 z dnia 25.11.2019 r.     
 

Żory, dnia…………….. 
 

 

 

PROTOKÓŁ odbioru technicznego sieci 

wodociągowej/kanalizacyjnej 
 

 

położonej w …………………………… przy ul. ………………………….., nr 

działki…………………………………. 

Podstawa prawna: 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz wydanie 

na tej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. 

 

W wyniku przeprowadzonego odbioru technicznego stwierdza się: 

 
1. Sieć wodociągową wykonano zgodnie/niezgodnie* z przepisami oraz dokumentacją 

techniczną. 

Charakterystyka sieci: 

Średnica  …….., rodzaj materiału ……………………, długość L ……………. mb, 

zabudowana armatura ………………………………………………………………………….. 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie/niezgodnie* z przepisami oraz dokumentacją 

techniczną. 

Charakterystyka sieci: 

Średnica  …….., rodzaj materiału ……………………, długość L ……………. mb, 

zabudowana armatura ………………………………………………………………………….. 

 

3. Sprzedający:…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Uwagi dotyczące odbioru:……………………………………………………………………… 

 

5. Teren budowy został uporządkowany: tak/nie* 

 

Decyzja komisji: 

Odcinek sieci wodociągowej odebrano bez uwag/z uwagami* 

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej odebrano bez uwag/z uwagami* 

Data ponownego odbioru:…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik:  

Sprzedający: 

 

 

……………………………… 
podpis 

Przedstawiciel PWiK Żory Sp. z o.o.: 

 

 

 

……………………………… 
podpis i pieczątka 
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Dokumentacja powykonawcza – 1kpl 

 
Przekazana Przedstawicielom PWiK Żory Sp. z o.o. dokumentacja powykonawcza zawiera: 

 

Dokumenty ogólne: 

a) Dokumentacja techniczna – projekt, warunki techniczne otrzymane od PWiK Żory Sp. z o.o., 

b) Pozwolenie na budowę/zgłoszenie*, 

c) Dziennik budowy, 

d) Kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kierownika 

budowy/robót kierującego budową  sieci wod/kan, 

e) Kopię aktualnego zaświadczenia o członkostwie w PIIB kierownika budowy/robót kierującego 

budową sieci wod/kan, 

f) Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wraz z kopią kpl. 

aprobaty, certyfikaty zgodności. 

g) Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów. 

h) Protokoły z badań zagęszczenia gruntu (sonda dynamiczna) w miejscach wskazanych przez 

przedstawiciela PWiK Żory. 

i) Protokoły z badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego w miejscach wskazanych 

przez przedstawiciela PWiK Żory. 

j) Protokoły z badań nośności i zagęszczenia podbudowy w miejscach wskazanych przez 

przedstawiciela PWiK Żory. 

k) Protokoły zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej. 

l) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi sieci, wraz z 

zestawieniem długości sieci wykonanej w odniesieniu do projektu budowlanego.  

m) Kopię zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych do 

ODGiK 

n) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z kartami studni, zasuw i hydrantów (wersja 

drukowana i elektroniczna) – 2kpl.  

o) Decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego wraz z protokołami odbioru pasa drogowego. 

p) Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu poprzedniego. 

 

Dokumenty dotyczące sieci wodociągowej: * 

a) Ocenę próbki wody wykonaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

b) Aktualny  atest  Państwowego  Zakładu  Higieny  w  Warszawie wydany dla  wszystkich  kształtek  

oraz  rur użytych do wykonania sieci wodociągowej 

c) Ocenę   higieniczną   właściwego   państwowego   powiatowego   inspektora   sanitarnego   

zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dn.  29  marca  2007  r. wydaną dla  wszystkich  

kształtek  oraz  rur użytych do wykonania sieci wodociągowej, 

d) Protokół z próby szczelności sieci wodociągowej, 

 

Dokumenty dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej: * 

a) Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) Protokoły z inspekcji TV przewodów sieci - z nagraniem na CD wraz z wydrukami 

wykresów spadków 

 

Wszystkie dokumenty powinny być opieczętowane i podpisane przez kierownika budowy.  

* niepotrzebne skreślić 


