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Warszawa, dnia _ _ - _ _ -20_ _ r.
1. DANE INWESTYCJI
1.1. Nazwa inwestycji: przyłącze wodociągowe przy ul. ..........................................................................
nr .............nr dz. ew. w przypadku braku nadanego nr porządkowego………………………....
w ……………………………………………………..………..………
1.2. Inwestycja realizowana na podstawie uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji technicznej
………………………………………….. nr uzgodnienia …………………..…z dnia _ _ - _ _ -20_ _ r.
1.3. Inwestor ..……………………………..………………………................................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora

kod pocztowy _ _ - _ _ _ miasto ………………… ulica ………………………………nr……………
1.4. Wykonawca .. ……………………………..……………………….........................................................
nazwa wykonawcy

kod pocztowy _ _ - _ _ _ miasto ………………… ulica ………………………………nr……………
Imię i nazwisko kierownika robót: …………………………………… nr uprawnień………..…………..
1.5. Okres budowy od dnia _ _ - _ _ -20_ _ r. do dnia _ _ - _ _ -20_ _ r.
1.6. Umowa nr …………………….……..…. z dnia _ _ - _ _ -20_ _ r. o pełnienie nadzoru technicznego
nad budową przyłącza wodociągowego oraz przyłączenie do sieci wodociągowej.
2. DANE TECHNICZNE
2.1. Zgłoszenie czynności przed zasypką, montażem wodomierza, wcinką.

Data

Przedstawiciel
wykonawcy

Zgłoszenie

Potwierdzenie
wykonania –
inspektor nadzoru

Zgłoszenie wykonania wykopu, podsypki
oraz ułożenia rur
Zgłoszenie wykonania próby szczelności
Zgłoszenie gotowości wykonania zasypki
oraz montażu wodomierza i wykonania
wcinki
2.2. Montaż wodomierza wykonany zgodnie z kartą wodomierzową.
2.3. Wcinka wybudowanego przyłącza do sieci wodociągowej została wykonana za pomocą
………………………………………………………………………………………………………………...
2.4. Data wykonania wcinki: _ _ - _ _ - 20 _ _ r.
2.5. Koszt wykonanej wcinki zgodnie z cennikiem obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z dnia _ _ - _ _ - 20 _ _ r., pozycja:
……………………………………………..……….................................................................................
wynosi: ……………………………………………………………………………złotych _ _ /100 groszy.

*) niepotrzebne skreślić
**) właściwe wypełnić
***) Umowa nr …............... z dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r. o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz
przyłączenie do sieci wodociągowej
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3. OŚWIADCZENIA INWESTORA I WYKONAWCY
3.1. Inwestor i wykonawca stwierdzają następujący stan robót montażowych:

[ mm ]

długość
materiał
[m]

sposób
łączenia

uzbrojenie
rodzaj

sztuk

podpisy
inwestor

wykonawca

POŁ.
I
POŁ.
II
3.2. Oświadczenie inwestora
Oświadczam, że wykonane przyłącze do nieruchomości przy ul. ………………………………….…
nr ……… w ………………………… zostało wybudowane zgodnie z postanowieniami umowy
nr ………….………………. z dnia _ _ - _ _ - 20 _ _ r., o pełnienie nadzoru technicznego nad
budową przyłącza wodociągowego oraz przyłączenie do sieci wodociągowej, oraz że nie narusza
i nie ogranicza praw osób trzecich.
Wcinka, o której mowa w pkt 2.3, została wykonana przez wykonawcę.
...…………………….
data i podpis inwestora

3.3. Oświadczenie wykonawcy
Oświadczam, że przyłącze/a jest/są wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, wcześniej określonymi warunkami technicznymi oraz uzgodnionym
projektem technicznym.
………………..………
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-05/06 Karta wodomierzowa;
2) załącznik I-PRO-05/09 Szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego;
3) dokumentacja powykonawcza;
4) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót;
5) wyniki badania bakteriologicznego z przyłącza wodociągowego;
6) ………………………………………………………………………;
7) ………………………………………………………………………….;
oraz do wglądu:
1) projekt techniczny przyłącza wodociągowego;
2) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atest, aprobaty, deklaracje
zgodności).

*) niepotrzebne skreślić
**) właściwe wypełnić
***) Umowa nr …............... z dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r. o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz
przyłączenie do sieci wodociągowej
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5. POSTANOWIENIA DOTYCZACE ODPOWIEDZIALNOŚCI
5.1. 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.
5.2. Bez zgody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
wyrażonej na piśmie nie można dokonać żadnych włączeń do wybudowanego przyłącza
wodociągowego.
5.3. Ścieki odprowadzane są do:
1) szamba (tak / nie)*);
2) przyłącza kanalizacyjnego na terenie ww. nieruchomości (tak / nie)*):
a) po odbiorze technicznym nr ………………… z dnia _ _ -_ _ - 20_ _r.
do projektu nr ………..……………………**);
b) na podstawie zawartej umowy nr ………………………………… z dnia _ _ - _ _ - 20 _ _ r.
nr przyłącza ……………………………….**);
3) przyłącza kanalizacyjnego w nieruchomości w ……………………………………………………..
przy ul. ………………………………..……….……………………..……… (tak / nie)*).
6. LIKWIDACJA PRZYŁĄCZA LUB ODŁĄCZENIE OD DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU
ZAOPATRZENIA W WODĘ NA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I ZAWARCIE
UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
6.1. Likwidacja przyłącza:
1) wymagane*):
inwestor przedkłada potwierdzenie dostarczenia wniosku o likwidację istniejącego wcześniej
przyłącza wodociągowego do:
a) DOK, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub DOK, ul. Zaruskiego 4,
00-468 Warszawa;
b) właściwego zakładu*);
2) niewymagane*).
6.2. Odłączenie od dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę na wewnętrznej instalacji
wodociągowej:
wymagane*):
inwestor przedkłada oświadczenie o trwałym odłączeniu od dotychczasowego sposobu
zaopatrzenia w wodę na wewnętrznej instalacji wodociągowej do:
a) DOK, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub DOK, ul. Zaruskiego 4,
00-468 Warszawa;
b) właściwego zakładu*);
2) niewymagane*).
1)

6.3. Inwestor zobowiązuje się do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
w terminie: ……………………

…………………………………..………
data i podpis inwestora

……………………………..………..………
data i podpis wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
**) właściwe wypełnić
***) Umowa nr …............... z dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r. o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz
przyłączenie do sieci wodociągowej

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza
wodociągowego

Strona 4/4
Załącznik I-PRO-05/07
Wydanie 03 z dnia 09.05.2019

ZGODNOŚĆ WYKONANIA Z PROJEKTEM TECHNICZNYM I WARUNKAMI UMOWY***)
SPRAWDZIŁ:
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

………………….....……………………..………
data i podpis inspektora nadzoru

POTWIERDZENIE DOPUSZCZENIA PRZYŁĄCZA DO UŻYTKOWANIA

…………………………………………
data i podpis przedstawiciela ZSW

Załączniki:
1. Załącznik I-PRO-05/06 Karta wodomierzowa
2. Załącznik I-PRO-05/09 Szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego
3. Dokumentacja powykonawcza
4. Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
5. Wyniki badania bakteriologicznego z przyłącza wodociągowego
6. ………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………….….

*) niepotrzebne skreślić
**) właściwe wypełnić
***) Umowa nr …............... z dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r. o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz
przyłączenie do sieci wodociągowej

