
 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie Sp. z o.o. 

Chmielno  
ul. Gryfa Pomorskiego 28A 
83-333 Chmielno 

NIP 589-203-04-95 
Regon 366387047 
BDO 000020766 

Tel. 58 57-33-951 
[E-mail] 
biuro.gpk@chmielno.pl 

 

Chmielno, dnia ………………… 
 

 
ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 
sieci wodociągowej/przyłącza wodociągowego/sieci kanalizacyjnej/ przyłącza 

kanalizacyjnego* 
 
 
 

• Inwestor 

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

• Lokalizacja sieci/przyłącza* (adres): 

……………………….………………………...…………………… 

• Działka nr 

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

• Telefon / e-mail 

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

• Wykonawca 

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

• Oświadczenie: stwierdzam, że roboty budowlano-montażowe związane z budową 

(sieci/przyłącza wod.-kan.*):  

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

zostały zakończone.  

 
 
 
Załączniki:  
 

1. Mapa pomiaru geodezyjnego powykonawczego i/lub informacja uprawnionego geodety  
o zgodności usytuowania obiektu budowlanego/obiektów budowlanych - załącznik nr 1.     

2. Decyzja pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 
na budowę. 
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3. Protokoły / wyniki badań i sprawdzeń wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia  (protokół badań przyłączy wodno-kanalizacyjnych, protokół szczelności instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, sprawozdanie z badań bakteriologicznych).  

4. Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu zgodnie ze sztuką budowlaną            

– dotyczy odbioru sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 
5. Protokół z odbioru pasa drogowego przy inwestycjach związanych z zajęciem pasa drogowego, 
6. Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie 

korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości. 
7. Oświadczenie inwestora o własności gruntu - załącznik nr 2.  

 

 
 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy/Inwestora 
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Załącznik nr. 1     

           ...................................................................................... 
(miejscowość i data) 

INFORMACJA 

dotycząca usytuowania obiektu budowlanego/obiektów budowlanych
*) 

Ja, niżej podpisany/a: 

.................................................................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.), 
informuję, że obiekt/y budowlany/e: 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

(określić nazwa obiektu/ów budowlanego/ych zgodnie z treścią decyzją o pozwolenie na budowę) 

 

zrealizowany/e na podstawie projektu budowlanego: 

- zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr ................................................, z dnia ......................., 

 wydanej przez ...........................................................................................................................................*) 

- przyjętego na podstawie zgłoszenia budowy nr ................................................., z dnia .................................., 

 przez ........................................................................................................................................................*)  

zlokalizowany/e na nieruchomości stanowiącej własność: ........................................................................................................... 

          
(imię i nazwisko, nazwa właściciela) 

położonej w  ......................................................., przy ul. ..................................................nr .................. 

 

nr ewidencji gruntów (nr działki) ............................................................, zostały usytuowany/e: 

 

- zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu *, 

 

- z odstępstwami od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu z zakresie*: 
 

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

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

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

 

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

........................................................................................................................................................................................................................... 
(określić zakres zmian usytuowania obiektu(ów) na działce w  stosunku do  

projektu zagospodarowania zatwierdzonego decyzją o pozwolenie na budowę) 

Oświadczam również, że posiadam odpowiednie uprawnienia zawodowe uprawniające do 

wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. 

................................................................... 
(pieczątka i podpis) 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 57 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo budowlane do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor dołącza dokumentację geodezyjną, zawierającą 

wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe;  

  
*)

 – Niepotrzebne skreślić. 
 



 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie Sp. z o.o. 

Chmielno  
ul. Gryfa Pomorskiego 28A 
83-333 Chmielno 

NIP 589-203-04-95 
Regon 366387047 
BDO 000020766 

Tel. 58 57-33-951 
[E-mail] 
biuro.gpk@chmielno.pl 

 
 Załącznik nr. 2 

 

……………………………   

(imię i nazwisko/ firma)   

……………………………………   

(PESEL / NIP)   

………………………………………   

(adres zameldowania/ siedziba)   

 

………………………………………   

(adres do korespondencji)   

 

………………………………………
(telefon) 

 
OŚWIADCZENIE 

OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

 

Dotyczy nieruchomości oznaczonej  w ewidencji  gruntów i  budynków jako  działka  nr 

…………………… w obrębie……………………położonej w ……………………. przy ulicy 

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

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z* : 

□ własności, 

□ współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię nazwisko lub nazwa 

adres)  ………………………………………………………………………………………………………………… 

□ dzierżawy, 

□ użytkowania wieczystego, 

□ trwałego zarządu, 

□ inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.)  ………………………………………………………….. 

dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest**: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 

 

……………………………………… 

(miejscowość, data ) 
 

 

…………………………………… 

(podpis)

* odpowiednie zaznaczyć, 

** należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. numer aktu notarialnego, 

określenie notariusza, data zwarcia) 


