
 

Goleniów, dnia……………..…… 
 

Adnotacje Przedsiębiorstwa 

 

 

......................................... 
przyjęto pod nr  

 

 

.................................................................. 
data i podpis przyjmującego 

 

 

.................................................................. 
dokonano odbioru 

 

 

.................................................................. 
data i podpis wystawiającego 

 

Wniosek o dokonanie Odbioru Technicznego Przyłączy Wod-Kan 
Wnioskodawca  
Imię i nazwisko właściciela / Nazwa :  

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

 

 

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

adres zamieszkania / siedziby:  

 

 
kod pocztowy i miejscowość: ............................................................................, ulica: ........................................................................ , nr domu : ……………. 

adres dla korespondenci :  

 
 

kod pocztowy i miejscowość: ............................................................................, ulica: ........................................................................ , nr domu : ……………. 

 

 
 

telefony kontaktowe : ..........................................................................................adres e-mail................................................................................................................. 

 

Inwestor ……………………………………………………………………………………………………... 
(nazwisko i imię) 

 

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

Proszę o dokonanie odbioru technicznego: 
                                                                                                                                                          

      przyłącza wodociągowego 

      przyłącza kanalizacji sanitarnej 

      zewnętrznej instalacji wodociągowej 

      zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

      wodomierza - podlicznika 

Kierownik robót instalacyjnych……………………………………… nr upr. …………………………… 
(nazwisko i imię) 

 

W przypadku nieudanego lub nie odbytego odbioru technicznego z winy inwestora, inwestor ponosi 

koszty zgodnie z cennikiem usług spółki  - poz. nr 3 Cennika Usług Dodatkowych GWiK Sp. z o.o. 
 

                       
    

……………………………………. 
      (podpis osoby wnioskującej) 

                                                                                     

  
Pouczenie:  

Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej może nastąpić wyłącznie po uprzednim ułożeniu przyłącza 

wodociągowego. 

 



 

 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do przeprowadzenie odbioru technicznego 

przyłączy: 

- wodociągowego: 

- projekt budowlany powykonawczy ( projekt budowlany przyłacza wodociagowego z 

naniesionymi zmianami – jeśli takie były, potwierdzony przez kierownika robót 

posiadającego uprawnienia  budowlane w zakresie instalacji sanitarnych) 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa, szkic polowy, wykaz współrzędnych) 

      -  wyniki badań bakteriologicznych wody z nowowybudowanego przyłącza  

Ponadto należy oznakować w sposób trwały miejsce włączenia przyłącza do wodociągu za pomocą 

tabliczki   

 - kanalizacji sanitarnej: 

- projekt budowlany powykonawczy ( projekt budowlany przyłacza kanalizacji sanitarnej z 

naniesionymi zmianami – jeśli takie były, potwierdzony przez kierownika robót 

posiadającego uprawnienia  budowlane w zakresie instalacji sanitarnych) 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa, szkic polowy, wykaz współrzędnych) 

  - kanalizacji deszczowej : 

- projekt budowlany powykonawczy ( projekt budowlany przyłacza kanalizacji deszczowej z 

naniesionymi zmianami – jeśli takie były, potwierdzony przez kierownika robót 

posiadającego uprawnienia  budowlane w zakresie instalacji sanitarnych) 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa, szkic polowy, wykaz współrzędnych) 

 

Opłaty za przeprowadzenie odbioru technicznego – wg. cennika usłud dodatkowych. 

 

 

 


