
Załączniki do wniosku należy dołączyć do operatu powykonawczego zgodnie ze spisem umieszczonym na stronie numer 2

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

Czytelny podpis

Nazwa inwestycji z pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy

Inwestycja zrealizowana na działkach numer

w miejscowości

Ulica, nr

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych oraz do realizacji niniejszego wniosku zgodnie z RODO: 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95.46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

Załączniki:

Adres korespondencyjny

Miejscowość Kod

Ulica, nr 

Proszę o przeporowadzenie czynności kontrolnych dla sieci

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

NA SIECI WODOCIĄGOWEJ*/KANALIZACYJNEJ*

    ODBIÓR CZĘŚCIOWY SIECI*/ODBIÓR KOŃCOWY SIECI* 

Nr telefonu

PESEL/NIP

Nr księgi wieczystej

Ulica, nr

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

Wnioskodawca - dane odbiorcy usług

* niepotrzebne skreślić

Kod

Kąty Wrocławskie, dnia

Imię Nazwisko 

/lub nazwa

Miejscowość



L.p

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Protokoły z pozytywnymi wynikami próby ciśnienia/szczelności sieci.

Badanie wydajności hydrantów zamontowanych na sieci.

Pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowo wybudowanej sieci wodociągowej.    Parametry: 
1.Bakterie grupy coli, 2.Enterokoki kałowe, 3.Eschericha coli, 4.Mikroorganizmy 22oC po 72h

Załączniki do wniosku o odbiór sieci wodociągowej*/kanalizacyjnej* :

*nieprawidłowe skreślić

Ilość

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem.

Mapa geodezyjna powykonawcza.

Informacja geodety do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Oświadczenie kierownika o wyknaniu podsypki i obsypki zgodnie z projektem budowalnym (podpisane 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru).

Nazwa dokumentu

Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora - oryginał.

Pozwolenie na budowę (kserokopia).

Tylko w przypadku zmian : Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru z naniesionymi zmianami (kolor czerwony) oraz wpisem projektanta o kwalifikacji jako zmiany 

nieistotne.

Deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne na wbudowane materiały z datą i potwierdzeniem przez 

kierownika ,,wbudowano na budowie ……..(nazwa budowy) …...."

Protokół pozytywnego wyniku inspekcji sieci kanalizacyjnej kamerą video.

Protokoły zagęszczenia zasypki lub oświadczenie kierownika budowy o zrealizowaniu zagęszczeń 

zgodnie z projektem budowlanym.

Protokoły zwrotnego przekazania terenu użytkownikom, na których realizowane były prace.

Inne wymagane warunkami technicznymi protokoły (w tym służebności przesyłu etc.)

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

Data i Czytelny podpis Wnioskodawcy


