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Przyjmuję do wiadomości, iż pobór wody bez 
zawarcia umowy podlega karze grzywny do 5 000 
tys. zł / odprowadzania ścieków do 10 000 tys. zł 

  

 
 

……………………………………………………………………….. 
czytelny podpis Inwestora 

 
 
……………………………………………………………………….. 

czytelny podpis Wykonawcy 

 
 
……………………………………………………………………….. 

czytelny podpis Inspektora MPWiK  sp. z o.o. 

 

Pouczenie:  * zaznaczyć właściwe / wypełnić 

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice  Data  odbioru …………………………………………… 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA* 
 WODOCIĄGOWEGO   KANALIZACJI SANITARNEGO   KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Inwestor( Imię i Nazwisko lub firma)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Przedmiotem odbioru jest przyłącze*  wodociągowe  kanalizacyjne   sanitarne    deszczowe  

Wykonane  do posesji w Mysłowicach przy ulicy ……………………………………………………………………………………………….  o parametrach: 

a) przyłącze wodociągowe                 ………………………………...... (materiał ), Ø ……………. mm ……………… mb,  Ø ………………. mm ……………… mb 

    - miejsce montażu wodomierza    ………………………………………………….. zawory przy wodomierzu  Ø ………………… mm 

      zawór antyskażeniowy                Ø …………………………………….. 

b) przyłącze kanalizacji sanitarnej     ……………………………………. (materiał ), Ø …………….. mm ……………… mb,  Ø ………………. mm ……………. mb                                                                                                       

    - studzienka kanalizacyjna ………………………  (materiał ),   Ø ………………  mm ………… szt. , Ø ………………  mm ………… szt.  

c) przyłącze kanalizacji deszczowej   ……………………………………. (materiał ), Ø …………….. mm ……………… mb,  Ø ………………. mm ……………. mb       

    - studzienka kanalizacyjna ………………………  (materiał ),   Ø ………………. mm …………  szt. , Ø ………………  mm ………… szt.  

Stan wodomierza w przypadku odbioru wyłącznie kanalizacji sanitarnej:…........................................m3 

 Inwestycja zrealizowana na podstawie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 uzgodnionego pismem MPWiK nr ………………………………………………………………………………… z dnia …………………………………………………………. 

W trakcie odbioru stwierdzono następujące usterki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niezależnie od tych usterek*  woda może być dostarczana   ścieki mogą być odprowadzane. 

Inwestor i wykonawca przedkładają następujące dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego protokołu*:  
 szkic polowy wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej z domiarami do 

punktów stałych, z opisanymi średnicami, długościami, zagłębieniem oraz spadkami w przypadku sieci kanalizacyjnej, 

 protokół próby ciśnienia  dla przyłącza wodociągowego lub próby szczelności dla przyłącza kanalizacyjnego lub elementów 

przyłącza kanalizacyjnego, 

 analizę bakteriologiczną wody z odbieranego przyłącza wodociągowego.  

 dokumenty dla zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie, atesty, certyfikaty, 

Pełna dokumentacja geodezyjna dostarczona będzie do dnia (wymóg niezbędny dla uzyskania Potwierdzenia dla PINB)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

MPWiK Sp. z o.o. informuje: 
1.  Przyłącze do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej pozostają własnością i w eksploatacji Inwestora. 
2.  Protokół wraz z potwierdzeniem spełnienia wymogów dodatkowych stanowi podstawę zawarcia umowy na dostarczanie wody       
     odprowadzanie ścieków. 


