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Warszawa, dnia _ _ - _ _ -20_ _ r.

Dane inwestycji
nr dokumentu
nr punktu sieci
nazwa
inwestycji
miejscowość
nr porządkowy

ulica
nr ew.
działki

obręb

dzielnica

inwestycja realizowana na podstawie uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji technicznej
nr uzgodnień

z dnia

Inwestor
imię i nazwisko/nazwa
adres
zamieszkania/siedziby
NIP
nr telefonu
adres e-mail

Wykonawca
nazwa
adres siedziby
NIP
nr telefonu
adres e-mail

Kierownik robót
imię i nazwisko
nr uprawnień
nr telefonu
adres e-mail
*właściwe zaznaczyć
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1. Opis czynności budowlanych
zgłoszenie wykonania

data

kierownik
budowy/
wykonawca

potwierdzenie wykonania

wykop, przygotowanie do wykonania wcinki
wcinka – wykonana za pomocą
do kanału Ø
w ulicy
wykop, podsypka, ułożenie rur
zasypka, zagęszczenie gruntu
monitoring tv - data

ZDE/ZSK*

2. Dane przyłącza
rodzaj przyłącza kanalizacyjnego*:

L.p.


[ mm ]

*właściwe zaznaczyć

długość
[m]

sanitarne 󠄮

materiał

deszczowe 󠄮

sposób łączenia

ogólnospławne 󠄮
uzbrojenie
rodzaj

sztuk
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3. Oświadczenie wykonawcy
Oświadczam, że przyłącze kanalizacyjne jest wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wcześniej określonymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnioną dokumentacją techniczną.
..........................…………………….
( data i podpis wykonawcy)

4. Dokumenty budowy
Inwestor i wykonawca przedkładają następujące dokumenty, stanowiące załączniki od 1 do _ _
do niniejszego protokołu:
1) załącznik I-PRO-05/08 Szkic powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego;
2) geodezyjny szkic powykonawczy;
3) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót;
4) …………………………………………………………………………………………………..…….…;
5) ……………………………………………………………………………………………………..…….;
oraz do wglądu:
1) dokumentacja techniczna przyłącza kanalizacyjnego;
2) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atest, aprobaty, deklaracje
zgodności).
5. Monitoring przyłącza kanalizacyjnego*: 󠄮 pozytywny

󠄮 negatywny

…………………………………………………………………………………………………………………
Wcinka, o której mowa w pkt. 1 została wykonana przez wykonawcę. Koszt wykonanej wcinki
zgodnie z cennikiem obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji m.st.
Warszawie S.A. z dnia _ _ - _ _ - 20 _ _ r., pozycja: …………………
wynosi: …………………………………………………………………………… złotych _ _ /100 groszy.
6. Data rozpoczęcia faktycznego odbioru ścieków ……………………………………………………...
7. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności
1. Przyłącze pozostaje w eksploatacji inwestora. Wszelkie awarie przyłącza będą usuwane przez
inwestora. W nagłych przypadkach awarię może usunąć Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na koszt Inwestora.
2. Bez zgody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
wyrażonej na piśmie nie można dokonać żadnych włączeń do wybudowanego przyłącza
kanalizacyjnego.
3. Zabronione jest odprowadzanie wód opadowych przez przyłącze sanitarne.
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. odpowiada
za odprowadzanie ścieków od …………………………………………………...…………………......
8. Informacja dotycząca zaopatrzenia w wodę
Woda do nieruchomości pobierana jest*:
 z ujęcia własnego
 tak
 nie
 z przyłącza wodociągowego na terenie ww. nieruchomości
 tak
 nie
 z przyłącza wodociągowego na terenie innej nieruchomości (podać adres nieruchomości)
…………………………………………………………………………………………… tak
 nie
a) po odbiorze technicznym z dnia ……………. do dokumentacji technicznej nr …..…………….
b) wodomierz główny nr………………………………………………………………….………………..
c) na podstawie zawartej umowy nr ………………………………… z dnia …………………...……
nr punktu sieci ………………………………………………………………………………………….

*właściwe zaznaczyć
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9. Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego lub odłączenie od dotychczasowego sposobu
odprowadzania ścieków na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
Czy jest wymagana likwidacja przyłącza*:
 tak
inwestor przedkłada potwierdzenie dostarczenia wniosku o likwidację istniejącego wcześniej
przyłącza kanalizacyjnego do:
- DOK, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub DOK, ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
- ZSK, ul. Jagiellońska 65/67, 03-303 Warszawa lub ZDE, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew.
 nie
Czy jest wymagane odłączenie od dotychczasowego sposobu odprowadzania ścieków
na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej*:
 tak
inwestor przedkłada potwierdzenie dostarczenia wniosku o likwidację istniejącego wcześniej
przyłącza kanalizacyjnego do:
- DOK, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub DOK, ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
- ZSK, ul. Jagiellońska 65/67, 03-303 Warszawa lub ZDE, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew.
 nie
10. Oświadczenie inwestora
Oświadczam, że wykonane przyłącze kanalizacyjne nie narusza i nie ogranicza praw osób
trzecich.

..........................…………………….
(data i podpis inwestora)

ZGODNOŚĆ WYKONANIA Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ SPRAWDZIŁ:
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

..........................…………………….
(data i podpis inspektora nadzoru)

POTWIERDZENIE DOPUSZCZENIA PRZYŁĄCZA DO UŻYTKOWANIA

..........................…………………….
(data i podpis przedstawiciela ZSK/ZDE)

11. Załączniki
1. Załącznik I-PRO-05/08 Szkic powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego
2. Geodezyjny szkic powykonawczy.
3. Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
4. …………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………..

*właściwe zaznaczyć

