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Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach 
Programu priorytetowego pn.: „Moja Woda”. 

Data odbioru: __.__.____r. 

1. Informacje dotyczące Inwestora: 

Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela* budynku: ---------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________ 

Adres: __-___ ____________________, ul. ______________________________________________________ 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy 

Nazwa firmy :_____________________________________________________________________________ 

Adres: __-___ ____________________, ul. ______________________________________________________ 

3. Podstawa wykonania prac: 

Umowa nr __________________, zawarta w dniu: __.__.____r. 

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: 

4.1. zainstalowano zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 o pojemności……...m
3
 (min. wart. 2m

3
). 

firmy…………………...……. w liczbie sztuk………………. 

4.2. zainstalowano zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty o pojemności…..…...m
3
 (min. wart. 1m

3
 pojemności 

w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m
3
, wymagane jest aby w ramach dofinansowania 

zostały zakupione minimum 2 szt.) firmy……………..…………………..…. w liczbie sztuk………………. 

       4.3. zainstalowano zbiornik retencyjny podziemny zamknięty o pojemności……. m
3
 (min. wart. 2m

3
)  

firmy…………………...……. w liczbie sztuk………………. . 

4.4. zainstalowano przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego w ilości ……………mb, 

4.5. zainstalowano instalację rozsączającą w ilości …….szt. o wymiarach ……………………………………. 

4.6. zainstalowano elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, 
tj.……………………………………….. w ilości…..szt. o parametrach……………………………………… . 

 

5. Dokonano uruchomienia zainstalowanego zbiornika/urządzenia/instalacji* 

6. Przeprowadzono próbę szczelności i działania zbiornika/urządzenia/instalacji* 

7. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi zbiornika/urządzenia/instalacji* 

8. Inwestor oświadcza, że wymienione wyżej urządzenia zainstalowano na terenie nieruchomości zabudowanej 
budynkiem jednorodzinnym, który  jest oddany do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Budowlane. 

9. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych 
urządzeń/*. 

10. Ponadto inwestor oświadcza, że na terenie nieruchomości znajduje się zainstalowany przed dniem  1.06.2020 r. 
eksploatowany wcześniej, sprawny i funkcjonujący/*:  

a) zbiornik retencyjny nadziemny/podziemny o pojemności …….m3(minimalna wymagana łączna 

pojemność 2 m3) /* 

b) instalacja rozsączająca/*w ilości…….. o wymiarach………….  

c) studnia chłonna o pojemności ………m3 ( minimalna wymagana łączna pojemność 2 m3) /* 

 

 

 

 

…………………………………………….………… 
Inwestor  

………………………………………………………… 
Wykonawca 

* - niepotrzebne skreślić lub usunąć 




