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Wniosek Wykonawcy o dokonanie technicznego odbioru końcowego
w zakresie włączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej

03

Wnioskodawca (Wykonawca robót):
Firma ..……………………………………………………………..….………..………………………..………….
NIP ……………………………………………………………………………………………………....………….
Adres siedziby Firmy: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………....
Tel.: ……………………………….………… e-mail: ……….…………………………………………….………
Proszę o dokonanie technicznego odbioru końcowego dla obiektu:
□ przyłącze wodociągowe
□ sieć wodociągowa
□ przyłącze kanalizacyjne
□ sieć kanalizacyjna
wykonanego dla Inwestora : ...………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres obiektu:
dz. nr ew. ..………………………………………………
miejscowość ………………………………………….…
gmina ………..............................................................

obręb…..……………………….….........
ulica …………………………………….

Nr warunków technicznych: …………………………………………………………………………..………….
Nr uzgodnienia projektu (w przypadku gdy jego sporządzenie było wymagane w warunkach technicznych):
…………………………………………………………………………………..……..…………………………………...
Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia nr (w przypadku budowy sieci wodociągowej i / lub
kanalizacyjnej): …………………………….…, wydana przez ………………..…………………...…………………
Obiekt został wykonany przez: ……………………………………………..………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Kierujący robotami: ………………………………………………………………………..……………………..….....
Nr uprawnień budowlanych: ……………………………………………………………………………..…………...
Roboty zanikowe zostały odebrane protokołem technicznym z dnia: ……………………………………
Błonie, dnia: …………………………………

…………………………………………
(czytelny podpis Wykonawcy)

W załączeniu (sprawdza przyjmujący Wniosek):

□
□
□

oświadczenie kierującego robotami o zakończeniu robót
wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności
do Izby Inżynierów Budownictwa
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanych
obiektów (sieci, przyłącza)
badania bakteriologiczne wody (dotyczy budowy sieci)

…………………….……………………………………….
( data i podpis osoby przyjmującej Wniosek)
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Załącznik do wniosku o dokonanie technicznego odbioru końcowego.

Błonie, dn ....................................
......................................
......................................
......................................
(kierujący robotami)

OŚWIADCZENIE
Kierującego robotami o zakończeniu robót budowlanych

Ja, niżej podpisany ............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko)

pełniący obowiązki osoby kierującej robotami w trakcie realizacji obiektu:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
rodzaj i lokalizacja sieci/przyłącza (miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr ew. działki/obręb)

oświadczam, że w/w obiekty:
1. wykonano zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. podłączenia do
sieci,

Prawem

budowlanym,

przepisami

wykonawczymi

z

nim

związanymi

oraz

obowiązującymi w tym zakresie normami,
2. w czasie wykonywania w/w obiektów:

□ nie wprowadzono zmian od uzgodnionego pod względem technicznym projektu w MPWiK
w Błoniu Sp. z o.o.*,

□ wprowadzono zmiany nie odstępujące w sposób istotny od uzgodnionego pod względem
technicznym projektu w MPWiK w Błoniu Sp. z o.o., polegające na*:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... wg załączonej dokumentacji.

□ nie dotyczy**

.............................................................
(nr uprawnień, podpis osoby kierującej robotami)
Objaśnienia:
* zaznaczyć właściwe skreślić,
** zaznaczyć w przypadku gdy dokumentacja nie była wymagana
w warunkach technicznych
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