
L.Dz. ………… DWiK/20….             PROTOKÓŁ ODBIORU           Bychawa dnia ……………… 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej/Zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej/Sieci kanalizacji sanitarnej* 
Sporządzony z udziałem :  

A. Inwestor ………………………………………………………………………………………………................................................ 
                                                                                   (Imię i Nazwisko/nazwa firmy) 
 

    Adres ………………………………………………………………………………………..Telefon …………………………................... 

B. BPK Sp. z.o.o. w Bychawie  reprezentowanej przez ……………………………………………………………………………. 

C. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                        (Imię i Nazwisko/ nazwa firmy) 
 

   Adres ………………………………………………………………………………………...Telefon …………………………… 

1.    Data wykonania robót ………………………………….. 
2. W dniu ………………………. dokonano odbioru od Inwestora podłączenia odcinka sieci kanalizacyjnej/przyłącza 
kanalizacyjnego/zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej* ……….………………………… do posesji/działki w miejscowości 
………………………………………………………………….. nr……………………, stanowiącej własność ……………………………………………………………,  
3.    Wykonano sieć kanalizacyjną/przyłącze kanalizacyjne/zewnętrzną instalację kanalizacyjną*: 

a) odcinek z rur ……………………………….., dz ……………………………………………………, mm , długość……………………………………………… m 
b) studnie rewizyjne w ilości …………………………………………., o średnicy ………………………………………., z mat. ……………………………….  
c) sposób włączenia do sieci kanalizacyjnej:  
- wpięcie do istniejącej studni/trójnika Ø………………………… z mat. …………………… , na sieci  Ø …………………… z mat. ………………… 
- wstawiono studnię/trójnik Ø ……………………………   .z mat.  ……………………….., na sieci Ø …………… ……………….z mat. ……………… 
- inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Roboty wykonano zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę                                                       
nr ………………………………………/zgłoszeniem z dnia …………………………………../na podstawie art.29 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane* i przepisami Prawa budowlanego. 
5.    W czasie czynności odbiorowych wykonano/nie wykonano:  
Próbę szczelności na infiltrację i eksfiltrację w czasie ……… [h] z wynikiem pozytywnym/negatywnym* oraz dokonano 
płukania. 
6.   W czasie odbioru dokonano: 
a) przyjęto inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  
Stwierdza się że obiekt odpowiada przeznaczeniu i spełnia warunki techniczne określone przez  
BPK Sp. z.o.o. w Bychawie a w związku z tym może być eksploatowany.  
b) sprawdzono atesty na wbudowane materiały 
c) Wykonawca na wykonane roboty udziela 36 miesięcznej gwarancji od dnia wykonania robót 
d) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia własnym kosztem i staraniem wszelkich usterek i wad fizycznych ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym. 
e) Za rzędne posadowienia budowanych urządzeń odpowiada wykonawca. 

7.   Na terenie nieruchomości zamontowane są nastepujace wodomierze: 

Lp. Miejsce zamontowana Nr wodomierza Termin legalizacji Stan licznika 

1.   
 

    

2.         

3.         

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
INWESTOR                                             WYKONAWCA                                       BPK Sp. z.o.o. w Bychawie 
 
 
 
……………………………….                          …………………………………                          …………………………………. 
Data i podpis                                                                       Data i podpis                                                                           Data i podpis 
*- niepotrzebne skreślić 


