
 

 

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO ODBIORU SIECI 
WODOCIĄGOWEJ: 

 

1. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy sieci ( w załączniku decyzja pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, projekt z uzgodnieniami w formie elektronicznej ). 

2. Zgłoszenie odbioru technicznego w trakcie prac na adres awaria@wodkom.pl – uzgodnienie 
terminu tel. 602-319-756. 

3. Zgłoszenie zamknięcia sieci wodociągowej na czas wykonania wcinki ( + komunikat ) – na 
adres awaria@wodkom.pl możliwe po wcześniejszym dostarczeniu pozytywnego wyniku 
badań wody wykonanego przez akredytowane laboratorium – próba pobierana tylko i wyłącznie 
przez labo. Wyniki badań przy próbie dostarczonej samodzielnie będą odrzucane. 

4. Zgłoszenie odbioru technicznego końcowego sieci wodociągowej na adres awaria@wodkom.pl  
– uzgodnienie terminu tel. 602-319-756. 

5. Inwentaryzacja powykonawcza opatrzona stemplem Starostwa Powiatowego + szkic ( z 
podaniem łącznej długości sieci poszczególnych średnic )  + współrzędne. ( forma elektroniczna 
i papierowa ). 

6. Informacja uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego. 
7. Atesty higieniczne i deklaracje zgodności na użyte materiały. 
8. Protokół z badania wody ( woda pobierana przez laboratorium ) 
9. Protokół odbioru pasa drogowego, protokół zagęszczenia gruntu. 
10. Protokołu z przeprowadzonej próby szczelności. 
11. Kserokopia dziennika budowy. 
12. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym i 

pozwoleniem na budowę oraz normami i przepisami. 
13. Ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie wydana przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego/zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy 
wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

14. Dokumentacja fotograficzna – forma elektroniczna na adres awaria@wodkom.pl .  
 
   Po zakończeniu budowy dokumenty pkt.3, 5-14 należy dostarczyć w formie papierowej, 
ułożone w kolejności powyższego spisu do siedziby Spółki .  
      Ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie ( pkt. 13 ) będzie podstawą do 
uruchomienia dostaw wody. 
Protokół zostaje wydany po okazaniu potwierdzenia opłat za: 
- wodę zużytą do płukania sieci ( wg wskazań wypożyczonego wodomierza, lub wg ryczałtu – 
liczona jest 11 krotność przekroju x długość nowego odcinka sieci ) 
- zamknięcie i otwarcie sieci dla zadań inwestycyjnych ( wcinka ) 
- odbiór techniczny sieci  
Faktury naliczane są na podstawie obowiązującego w Spółce cennika usług. 
Uruchomienie dostaw wody nastąpi po spełnieniu powyższego. 


