
STANDARD 11-11 
 
__________________________________________________________ 
Zasady dokonywania odbiorów technicznych. 
 
DOTYCZY: 
procedury dokonywania odbiorów technicznych sieci wod-kan oraz przyłączy wod-kan. 

 
TREŚĆ: 
     Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 

r., z późniejszymi zmianami), „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi normami, 

należy dostarczyć następujące dokumenty: 

1. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przyłączy wod-kan. 

2. Protokoły odbiorów wstępnych (częściowych) robót zanikowych - odbiorów wstępnych 

w otwartym wykopie dokonują i protokoły wydają odpowiednio: Dział Sieci Wodociągowej 

tel. 532-79-54 lub 532-79-14 i Dział Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15. 

3. Pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dział Jakości 

Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. 

4. Świadectwa jakości (atesty) materiałów, wbudowanych w sieci i przyłącza wodociągowe 

i kanalizacyjne. 

5. Wykaz materiałów, użytych do budowy sieci lub przyłącza wodociągowego (łącznie 

z zaworem za wodomierzem głównym), z atestem PZH Państwowego Zakładu Higieny. 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egzemplarzach – wykonują, na zlecenie, 

uprawnieni geodeci. 

7. Pozytywny wynik badania odcinków przewodów kanalizacyjnych objętych projektem, za 

pomocą kamery inspekcyjnej. Wynik powinien zawierać film z inspekcji, wydruk raportu 

inspekcji, wykresy spadków i mapę odcinków poddanych inspekcji. Badanie (po zasypaniu 

przewodu) może wykonać na zlecenie Dział Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-

79-15, 

     Czynności odbiorowe są płatne bez względu na wynik odbioru, wg „Cennika Usług” 

Spółki. Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wydawane są protokoły 

odbioru technicznego, które są równoznaczne z dopuszczeniem przyłączy do 

użytkowania. 

     Uzyskanie protokołu odbioru technicznego upoważnia odbiorcę do złożenia 

pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

 

 



 
 
 
 
 

PODSTAWA: 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami). 

2. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (ze zmianami). 

3. Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków PWiK Sp. z o.o. 

4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL. 

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL 

6. Polskie normy. 

7. Decyzja Zarządu Spółki z dnia 12.12.2018r. 

 

 

 

Za zgodność z oryginałem: 

 

 


