Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego
w ramach Programu priorytetowego pn.: „Moja Woda” 1.
Data odbioru:
1.

r.

Informacje dotyczące Inwestora:
Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela* budynku:
Adres inwestycji:

2.

Informacje dotyczące Wykonawcy
Nazwa firmy :
Adres:

3. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:
m3

3.1. Zainstalowano zbiornik (zbiorniki) retencyjny nadziemny otwarty o łącznej pojemności

firmy

w liczbie sztuk

.

3.2. Zainstalowano zbiornik (zbiorniki) retencyjny nadziemny zamknięty o łącznej pojemności

m3

3.3. Zainstalowano zbiornik (zbiorniki) retencyjny podziemny zamknięty o łącznej pojemności

m3

firmy

firmy

w liczbie sztuk

w liczbie sztuk

.

.

3.4. Wykonano instalację do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych,

tj. z dachów, chodników, pojazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające
wody opadowe bez orynnowanie) w liczbie: sztuk____________________ , mb___________________.

3.5. Wykonano instalację do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie

powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe- bez kosztów nasadzeń) w liczbie
sztuk _____________________________________.

3.6. Wykonano instalacje do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach –zielone dechy

(warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń.
.

w liczbie sztuk

3.7. Wykonano instalacje do wykorzystywania wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze,

sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej) w liczbie
sztuk________________, mb_______________________.

3.8. Wykonano adaptację elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji w zakresie_______________________

4.
5.
6.
7.

Dokonano uruchomienia zainstalowanego zbiornika/urządzenia/instalacji*.
Przeprowadzono próbę szczelności i działania zbiornika/urządzenia/instalacji*.
Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi zbiornika/urządzenia/instalacji*.
Inwestor oświadcza, że wymienione wyżej urządzenia zainstalowano zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane/
Prawo wodne na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który jest oddany do użytkowania
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
8. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń/*

* - niepotrzebne skreślić lub usunąć
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UWAGA – w przypadku kilku wykonawców inwestycji, każdorazowo należy wypełnić oddzielny protokół odbioru
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