
 

REKNICA Sp. z o.o. 
ul. Leśna 12, 
83-050 Kolbudy 
tel. 58 682 74 11 

Biuro obsługi klienta 
Składanie i odbiór dokumentów 
pon. / 8.00 - 16.00 
wt. – pt. / 7.00 – 15.00 

      Oznaczenie REKNICA Sp. z o.o. 

 

WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU 
TECHNICZNEGO ODBIORU PRZYŁĄCZA  
WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 

 

 

 

ZLECENIODAWCA 
 

________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY 
 

________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 
 

________________________________________ 
 

________________________________________
TELEFON KONTAKTOWY 

________________________________________ 
ADRES E-MAIL * 

INWESTOR/WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
 

________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY 
 

________________________________________ 
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
TELEFON KONTAKTOWY 

________________________________________ 
ADRES E-MAIL 

 

WNIOSKUJĘ O WYDANIE PROTOKOŁU TECHNICZNEGO ODBIORU PRZYŁĄCZA:   

 WODOCIAGOWEGO                                                                     KANALIZACJI SANITARNEJ 
Nr geodezyjny przyłączanej działki:__________________________  
 

Miejscowość:_________________________ ul.:____________________ nr:_______ 
 

Średnica przyłącza:_____________ długość:____________ m 
 

Data wykonania przyłącza:________________  
 

Dane wykonawcy przyłącza:______________________________________________________  
 

Data zgłoszenia zainstalowania wodomierza głównego:________________ 
 

Miejsce zamontowania wodomierza głównego1:__________________________  
 

Stan wodomierza głównego na dzień wykonywanych prac1,2:______________ m3  
1:W przypadku istniejącego przyłącza wodociągowego, dotyczy odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
2:W przypadku braku możliwości ustalenia na dzień wykonywanych prac, należy podać stan na dzień złożenia wniosku. 
 

Uzasadnienie/Uwagi: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 
1. Mapę inwentaryzacji geodezyjnej lub pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatowym  

w Pruszczu Gdańskim 

2. Kserokopię protokołu z przeprowadzonego odbioru robót w wykopie otwartym 

3. Dokumentację zdjęciową z wykonania przyłącza wraz ze zdjęciem wodomierza głównego i jego stanem 

4. Dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku,  np. pełnomocnictwo, dokument o zarejestrowaniu firmy 
 

[   ]       Zapoznał/a się z klauzulą.  

[  ]      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  ,,REKNICA” Spółka z o.o siedzibą ul. Leśna 12, 83-050 

Kolbudy moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, Nr działki- nr. Kw, i  adres e-mail w celu: realizacji niniejszego wniosku/zlecenia lub usługi 

Przedsiębiorstwa, w tym również po zakończeniu realizacji wniosku/zlecenia lub postępowania 

realizującego usługę. 

[   ]       Wyrażam zgodę /   [   ]       Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną/telefoniczną 

informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym. 

Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. Leśna 12.  

                                                                                                                                                                       

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

Czytelny podpis  

 

 
 
_________________________________ 

                                                       podpis wnioskodawcy  

Ilość załączników ____ 



  

 


