
                                                                                    Kluczbork ................................ 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT  

 
I. spisany dnia …………………………..przy udziale: 

 

Właściciel/inwestor 

........................................................................................... 
(Właściciel budynku/nieruchomości, adres)  

 

       Wykonawca 

........................................................................................... 

 

........................................................................................... 
(Wykonawca, adres)  

 
 

1) Przedmiotem odbioru jest: sieć wodociągowa*/ kanalizacyjna */ deszczowa*/ przyłącze 

wodociągowe*/ przykanalik  sanitarny*/ przykanalik deszczowy* wykonany w  
 * niepotrzebne skreślić 

ul…………………………………………………w …………………………………………… 
     (Nazwa ulicy)      (Nazwa miejscowości) 

Numer geodezyjny działki……………………………………………………………………… 
 (Nazwisko imię / nazwa instytucji ) 

 

2) Przedmiot i zakres odbioru: 

 

sieć wodociągowa DN ………… mm, długość………………m, materiał……………………. 

sieć kanalizacyjna sanitarna DN ……….. mm, długość……...m, materiał……………………. 

sieć kanalizacyjna deszczowa DN ………. mm, długość……..m, materiał……………………. 

przyłącze wodociągowe DN ………… mm, długość………………m, materiał………………. 

przykanalik sanitarny DN ………… mm, długość………………m, materiał………………… 

przykanalik deszczowy DN ………… mm, długość………………m, materiał……………….. 

 

3) Ocena techniczna robót: 

Inwestor oświadcza ,że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacja 

techniczną i warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez WiK HYDROKOM Sp. z o.o. 

 

5) Uwagi 

 

 ………………………………………………………………………………………….. 

PODPISY 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wykonawca                                                                   Inwestor ( właściciel obiektu ) 
 

 

 

 

I010-1 

 

 



 

 

 

II. Zakres prac wykonanych przez WiK HYDROKOM 

 

1) WiK HYDROKOM potwierdza dokonanie włączenia poprzez: 

  - wcinkę z zasuwą odcinającą           DN…………….       □ 

  - nawiertkę                                    DN……………      □ 

  - obejmę + zasuwkę przydomową DN…………...     □ 

2) WiK HYDROKOM odebrał węzeł podejścia wodomierzowego       □ 

3)WiK HYDROKOM odebrał włączenie instalacji sanitarnych zewnętrznych do studni   □ 

 

4) Inwestor dostarczył następujące dokumenty : 

a) Bakteriologiczne badanie wody    □ 

b) Namiary geodezyjne: 

- szkic powykonawczy    □ 

- mapa powykonawcza    □ 

- punkty ze współrzędnymi geodezyjnymi X,Y □ 

 5) Wnioski końcowe 

Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu umowy. 

 

 

 

 

………………………….. 

(Podpis WiK HYDROKOM) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. informuje, iż dane osobowe odbiorcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 

„ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

a) administratorem danych osobowych jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, ul. 

Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork, 

b) ) od 25 maja 2018 r. został wyznaczony Inspektor ochrony danych w Przedsiębiorstwie Pan Andrzej Pawłowicz, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: InspektorODO@hydrokom.pl lub telefonicznie pod nr: 782 255 777,    

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zawarcia umowy i wykonania postanowień niniejszej umowy lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty zaufane, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia danych 

osobowych, 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie obowiązywania umowy lub realizowanego zadania i 10 lat po jej 

zakończeniu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania,  

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

h) Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy - jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować odmową świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

Więcej informacji n temat ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej www.hydrokom.pl. 

 

Odbiorca usług wyraża zgodę / nie wyraża zgody2 na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych,  

Odbiorca usług wyraża zgodę / nie wyraża zgody2 na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby utrzymania i certyfikacji 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. 

 

………………….……………………… 

Data i czytelny podpis  


