Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania formalności odbiorowych sieci
wodociągowej
1.
1.
2.

3.

Oświadczenie Kierownika Budowy o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem
budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę, normami branżowymi
oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego
stanu i porządku (przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego).
Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu zamówienia zgodnie z przepisami
z zakresu ochrony środowiska – zgodność z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001roku „Prawo
ochrony środowiska” (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z
Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” (Dz. U. 2013 poz. 21
z późniejszymi zmianami).

4.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa zasadnicza).

5.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic polowy).

6.

Wykaz współrzędnych geodezyjnych powykonawczych.
Sprawozdanie z badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody z nowego
odcinka wodociągu, wykonane i pobrane na miejscu budowy przez akredytowane
laboratorium (wraz z orzeczeniem o spełnieniu wymagań określonych w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. wraz z późniejszymi zmianami.
UWAGA: Badania wykonane 2-krotnie
Protokół z powrotnego przekazania pasa ruchu drogowego podpisany przez właściwego
terenowo zarządcę drogi lub prywatnego właściciela drogi lub działki (tylko w
przypadku gdy inwestycja prowadzona jest całkowicie lub częściowo w pasie ruchu
drogowego).

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Protokół
z
próby
szczelności
sieci
wodociągowej
(tylko
w przypadku gdy próba nie została odnotowana w Dzienniku Budowy i potwierdzona
przez przedstawiciela PWiK).
Wykaz wykonanych zgrzewów wraz ze szkicem (w przypadku montażu rur PE)
Zestawienie (wykaz) ilościowe zastosowanych materiałów podczas realizacji inwestycji.
Zestawienie stanowi spis treści do punktu 13.
UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Kierownika Budowy.
Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty budowlane i higieniczne dla zastosowanych
materiałów podczas realizacji inwestycji.
UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Dostawcę oraz Kierownika
Budowy / Inspektora Nadzoru z wpisem o zastosowaniu materiału na przedmiotowej
budowie.
Dziennik Budowy (uzupełniony)
Pozwolenie na budowę
Umowa o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PWiK O.Cz. S.A. (dla
usytuowania sieci wodociągowej na terenach prywatnych) w formie Aktu Notarialnego
wraz z wpisem do księgi wieczystej.
Zaświadczenie informujące, iż zakres realizowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na
obszarze własności prywatnych (wymagane w przypadku , gdy inwestycji została
zrealizowana całkowicie poza terenami prywatnych własności)
UWAGA: Konieczność potwierdzenia dokumentu przez Inwestora oraz Kierownika
Budowy/Inspektora Nadzoru.
Wykaz wykonanych przyłączy i zabudowanych trójników z podaniem numerów posesji
lub numerów ewidencyjnych działek, których dotyczy zabudowa (tylko w przypadku
gdy inwestycja obejmuje jednoczesną realizację przyłączy wodociągowych i
zabudowanych trójników).
Protokół przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych sporządzony przez
inspektora Działu Technicznego PWiK (tylko w przypadku gdy inwestycja obejmuje
jednoczesną realizację przyłączy wodociągowych).
Zmiany projektowe potwierdzone przez Dział Techniczny (tylko w przypadku gdy
stwierdzono rozbieżności pomiędzy zrealizowanym zakresem robót, a założeniami
projektowymi)
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