
 

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  

o Sieci wod-kan 

o Przyłącze wod-kan 

zostały zakończone.  

 
"Oświadczam, że w przypadku stwierdzenia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
w Chmielnie po przeprowadzeniu oględzin, że roboty budowlano-montażowe przyłącza/sieci  mimo 
zgłoszenia gotowości w rzeczywistości nie zostały zakończone, zobowiązuję się do pokrycia kosztów 
pracy i przejazdu pracowników GPK na miejsce odbioru w zryczałtowanej kwocie 50,00 zł netto." 

 
Załączniki:  
 

1. Mapa pomiaru geodezyjnego powykonawczego  
2. Decyzja pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę. 
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 1.  

 

 
 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy/Inwestora 
 
 



 

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. 1 

 

……………………………   

(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) 


