Działdowo, dn. ...................................

PROTOKÓŁ
Z ODBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANEGO PRZYŁĄCZA
Do budynku/obiektu budowlanego na działce Nr .............. przy ulicy ..................................
Komisja w składzie:
1. ................................................................ – kierujący robotami budowlanymi, mający
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym (kopia uprawnień potwierdzona
przez PZ i TB w załączeniu)
2. ............................................................... – osoba ubiegająca się o przyłączenie
Przy udziale:
3. ............................................................... – przedstawiciel Zakładu Wod-Kan PGKiM
dokonała w dniu ............ przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*
Stwierdzono:
Przyłącze wodociągowe
1. zostało wykonane zgodnie / niezgodnie* z wydanymi warunkami technicznymi
z dnia ……………..…. i zatwierdzonym projektem budowlanym,
2. rura: Ø …………o grubości ścianki .............................
3. materiał: …………...................
4. głębokość ułożenia (od góry przewodu do wierzchu terenu istniejącego):………..
5. podsypka i obsypka odcinka przyłącza: TAK / NIE*
6. umieszczenie taśmy lokalizacyjnej nad przyłączem: TAK / NIE*
Przyłącze kanalizacji
1. zostało wykonane zgodnie / niezgodnie* z wydanymi warunkami technicznymi z
dnia……………..…. i zatwierdzonym projektem budowlanym,
2. rura: Ø …………o grubości ścianki .............................
3. materiał: …………...................
4. głębokość ułożenia (od góry przewodu do wierzchu terenu istniejącego):………..
5. podsypka i obsypka odcinka przyłącza: TAK / NIE*
7. wykonawca załączy przed przyjęciem przyłącza do eksploatacji: protokół z
pozytywnie przeprowadzonych prób szczelności i protokół z dezynfekcji przyłącza
(dotyczy przyłącza wodociągowego), oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
8. uwagi :
przedstawiciel Zakładu Wod-Kan PGKiM uczestniczył / nie uczestniczył* przy
odbiorach prac zanikowych.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. przyłącze odebrano / nie odebrano*
Podpisy członków komisji:
1. .......................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
*) niepotrzebne skreślić

Działdowo, dn. ...................................
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEJ DEZYNFEKCJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
Do budynku / obiektu budowlanego na działce Nr ................ przy ulicy ..........................
1. Dezynfekcję przyłącza wodociągowego przeprowadzono przy użyciu 15 % roztworu podchlorynu
sodu.
2. Podchloryn sodu rozcieńczono wodą w proporcji 1 : 300 w celu uzyskania roztworu roboczego o
stężeniu chloru 0,5 mg/dm³ (do 10 litrów wody dodano 35 ml podchlorynu sodu) i zalano na okres 24
godzin rurę przyłącza .
3. Następnie rura została przepłukana wodą z sieci.
4. Wykonanie dezynfekcji oceniam jako prawidłowe.
Dopuszczalna dawka chloru wolnego w punkcie czerpalnym do konsumenta zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi wynosi 0,3 mg/dm³ (Dz.U. 61, poz. 417).

.................................................................
podpis kierującego robotami budowlanymi

Działdowo, dn. ...................................
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA/PRZYŁĄCZY*
Do budynku / obiektu budowlanego na działce Nr ................ przy ulicy ..........................
Próbie szczelności poddano przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne *
- przyłącze wodociągowe:
Próbę hydrauliczną przyłącza wodociągowego przeprowadzono zgodnie z normą PN-B-10725.
Ciśnienie próby: 1 MPa (10 bar).
Czas próby 30 min.
Wynik próby: stwierdzam pozytywny / negatywny*
- przyłącze kanalizacji sanitarnej:
7. Próbę szczelności przyłącza kanalizacyjnego przeprowadzono zgodnie z normą
PN-EN 1610.
8. Przewody i studzienki kanalizacji grawitacyjnej zalano wodą do poziomu terenu przez okres
30 minut. Ubytków wody nie stwierdzono / stwierdzono*.
9. Wynik próby: stwierdzam pozytywny / negatywny*.
.................................................................
podpis kierującego robotami budowlanymi
*) – niepotrzebne skreślić

