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Protokół odbioru przyłącza z licznikiem/podlicznikiem 
w dniu ………………..… 

 
 Komisja w składzie:* 

- Przedstawiciel GZK Sp. z o.o.- …………………………. 

- Wnioskodawca/Inwestor- ……………………………. 

- Wykonawca- ………………………………….. 

- Kierownik budowy- …………………………………. 
 
dokonała odbioru* 

□ przyłącza wodociągowego  

□ przyłącza kanalizacji sanitarnej 

□ wodomierza głównego 

□ wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) 
 
Na podstawie warunki techniczne wydane przez GZK Sp. z o.o. nr warunków : 

……………………………….…….  z dnia ………..…. 

……………………………….…….  z dnia ………..…. 

 
3. Lokalizacja przyłącza:   
 
Miejscowość……………………  adres…………………………………….…… 

Numer działki……………………………… 

 
4. Wnioskodawca/Inwestor 
 
Imię i nazwisko/nazwa………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania/siedziby…………………………………………………………………..  

  …………………………………………………………. 
 
Numer telefonu**…………………………………… 
 

 
5. Wykonawca: 
                   ……………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa/pełnomocnik, zgodnie z udzielonym na piśmie pełnomocnictwem) 
 
6. Kierownik budowy 
                         ………………………………………………………………………….. 

 (imię i nazwisko/pieczątka/numer uprawnień) 
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Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
8. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza z dnia …………………..  
 
9. Odbiór przyłącza oraz włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wykonano w 

dniu………………… pod nadzorem przedstawiciela GZK Sp. z o.o  ……………………………… 
(imię, nazwisko/stanowisko służbowe/pieczątka**) 

 
 
10. Uwagi komisji dotyczące odbioru robót: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. Oryginał protokołu otrzymuje Wnioskodawca/Inwestor, 
kopię GZK Sp. z o.o. 
Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od odbioru przyłącza należy podpisać Umowę na dostawę 
wody i/lub odprowadzanie ścieków w siedzibie GZK  
 
 
 
 
 
…………………..                     …………………..                      ………………………………         
Wnioskodawca/ Inwestor                               Wykonawca robót                                          Przedstawiciel GZK Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza lub tel. 
3.  Zgłoszenie zakończenia budowy przyłącza lub tel. 
4.  Wyniki badań wody  
5.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza(wersja papierowa oraz elektroniczna). 
 
 
 
 
 
 
*właściwe zaznaczyć 
**Dane podane w niniejszym protokole służą usprawnieniu kontaktu, ich dobrowolne podanie jest wyrazem zgody na ich przetwarzanie, w celu 
realizacji wniosku 
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CHARAKTERYSTYKA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol/miara 

1  
Przyłączono do rurociągu 
 

 
Ø 
[mm]………………………… 

2  
Przekrój i materiał przyłącza  
 

Ø 

[mm]……………………….… 

PE…………………………….. 

Stal……………………………. 

3  
Długość przyłącza 
 

 
[m]……………………………. 

4  
Zawór zwrotny antyskażeniowy 
 

 
Typ…………………………… 

5  
Zawór przelotowy, zasuwa 
 

 
………………………………. 

6  
Wodomierz główny o nr fabrycznym  
 
…....................................................... 
Miejsce instalacji wodomierza 
głównego 
 
…………………………………… 

Ø…………………………….… 

[mm]…………………………... 

Typ……………………………. 

rok legalizacji…………………. 

numer plomby………………… 

7  
Stan wodomierza głównego w dniu 
montażu 

  
 
[m³]…………………………… 

8 Stan wodomierza głównego w dniu 
odbioru 

  
[m³]…………………………… 

 

Ustalono granice eksploatacji 
........................................................................................................................................................... 
Niniejszy protokół stanowi podstawę do rozliczeń za wodę dostarczoną na rzecz 
Wnioskodawcy/Inwestora oraz do zawarcia umowy na dostawę wody. 
 
 
…………………………                         …………………..                 .           ………..………………………          
Wnioskodawca/ Inwestor                         Wykonawca robót                              Przedstawiciel GZK Sp. z o.o. 
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CHARAKTERYSTYKA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO - PRZYKANALIKA 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol/miara 

1  
Przekrój i materiał przykanalika 
 

 
Ø [mm]………………..  
PCV / Żeliwo 

2  
Długość przykanalika 
 

 
[m]………………………… 

3  
Studzienki rewizyjne, materiał 
 

Ø[mm]……………………… 

Szt………………………… 

Beton / PCV 

4  
Wodomierz główny o nr fabrycznym  
 
…...................................................... 
Miejsce instalacji wodomierza 
głównego…………………… 

Ø [mm]……………… 

Typ………………………… 

rok legalizacji……………… 

nr plomby………………….. 

5  
Stan wodomierza głównego w dniu 
odbioru przykanalika 
 

 
[m³]………………………... 

6  
Wodomierz – podlicznik o nr 
fabrycznym  
…........................................................ 
Miejsce instalacji podlicznika 
 
……………………………………… 

 
Ø[mm]………………… 

Typ………………………… 

rok legalizacji……………… 

7  
 
Stan wodomierza do rozliczania 
wody bezpowrotnie zużytej 
(podlicznika)  

 

w dniu montażu [m³]………..… 

w dniu odbioru [m³]………..…. 

8  
Data odbioru przykanalika  

 
Data …………………….. 

 
Ustalono granice eksploatacji 
........................................................................................................................................................... 
Niniejszy protokół stanowi podstawę do rozliczenia ścieków odprowadzonych przez 
Wnioskodawcę/Inwestora  oraz do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków. 
 
 
 
     ………..…………                      .……………..                      ……………………….         
       Wnioskodawca/Inwestor                              Wykonawca robót                               Przedstawiciel GZK Sp. z o.o. 
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