PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA

FORMULARZ Nr 5

PROTOKÓŁ

FZ-7.2-5

z weryfikacji włączenia przyłącza kanalizacyjnego
do sieci kanalizacyjnej

Wydanie: 8
Data wydania: 15.09.2017

KOMISJA ODBIORCZA
1. Właściciel nieruchomości - nazwa pełna firmy / osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca robót – obecność nieobowiązkowa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Przedstawiciel RCGW S.A.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4. Adres / lokalizacja istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego / zespołu obiektów budowlanych* 5. Numer działki/działek*

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

………………………………………………………………………..…

6. Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego / zespołu obiektów budowlanych*

7. Ilość osób w gospodarstwie
(dot. bud. mieszkalnych)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

DANE TECHNICZNE DLA WERYFIKACJI PRZYŁĄCZA
8. Przedmiotem weryfikacji jest przyłącze sanitarne w celu odprowadzania *
ścieków bytowo-gospodarczych* / ścieków przemysłowych*
9. Odczyt wodomierza (y) w dniu dokonania weryfikacji:

10. Numer fabryczny wodomierza (y):

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

…………………………………………………………………………..………

WNIOSKI Z WERYFIKACJI WŁĄCZENIA
11. Wykonane przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej*

12. Data weryfikacji właczenia:

nadaje się* / nie nadaje się*

do eksploatacji

……………………………………………………………………………………

OCENA / WERYFIKACJA WYKONANYCH ROBÓT (wypełnia przedstawiciel RCGW S.A.)
13. Uwagi

15. Weryfikacja/ sprawdzenie wykonanych prac
dotyczących uwag i/lub usterek:

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

……………………………………………………………………………………

14. Stwierdzone usterki

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Usterki zostaną usunięte do dnia : ......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………..

INNE INFORMACJE
15. Do protokołu dołaczono*
1. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną zgodnie z art. 43 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (pomiar powykonawczy wraz z dyskietką lub szkicem
polowym i wykazem współrzędnych oraz kartami studni kanalizacyjnych)
2. Dokumentację fotograficzną z etapu przed zasypaniem wykopu
3. Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PODPISY
1. ………………………………………………….
(Właściciel nieruchomości)

2. …………………………………………..…..……
(Wykonawca robót)

3. ……………………………………………..……….
(Przedstawiciel RCGW S.A)

Protokół z weryfikacji włączenia stanowi podstawę do podpisania umowy na odprowadzanie ścieków sanitarnych bytowo-gospodarczych i ścieków przemysłowych.
Po dokonaniu ww. czynności proszę o zawarcie ze mną:
Umowy na odprowadzenie ścieków sanitarnych (bytowo-gosodarczych)
Umowy na odprowadzenie ścieków przemysłowych

……………………………., dnia …………………………………………

…………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić / odpowiednie zaznaczyć
Niniejszy dokument jest własnością RCGW S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania . Dokument aktualizacji i ewidencji.

