
Załącznik nr 4 
do „Regulaminu realizacji Programu  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2019 i 2020 

………………….., dnia……………. 

 
PROTOKÓŁ 

odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania  zrealizowanego                     
w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                      

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” 

 
 

 

 

 

 
 Podstawa wykonania prac: 

Umowa nr ……………………………………, zawarta w dniu ……………………………………. . 

 
 Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: 

 dokonano instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków firmy ……………………………… 

typu ……………………………………………………………………….,  

 dokonano uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi przydomowej oczyszczalni 

ścieków, 

 Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe                             

i gwarancyjne zabudowanych urządzeń. 

 

Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że wykonane prace wykonano 

zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową. 

 
 

 
………………………………….               ……………………………………….. 
           podpis Inwestora                              podpis Instalatora 
 

Data odbioru:  

                      

Dane dotyczące Inwestora  

Imię i nazwisko właściciela budynku: 

 

Adres: 

Dane dotyczące Wykonawcy  

Nazwa firmy: 

 

Adres: 

Adres punktu serwisowego: 

 

Tel.  



Załącznik nr 4 
do „Regulaminu realizacji Programu  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2019 i 2020 

 

             
         
  OŚWIADCZENIE INSTALATORA 
 

Oświadczam, że po wykonaniu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, 
urządzenie służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków będzie zlikwidowane lub 
trwale odłączone (po dokładnym oczyszczeniu) od istniejącej instalacji sanitarnej, 
stosowanie do obowiązujących przepisów niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 
 

………………………………….                
                        podpis Inwestora               
 
                        
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE INWESTORA 
 

 Oświadczam, że będę użytkował przydomową oczyszczalnię ścieków (m.in. stosował 
bioaktywatory, czyścił filtry, wywoził osady ściekowe itp.) zgodnie z rozwiązaniem 
projektowym oraz zaleceniami producenta, przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania 
jej do eksploatacji. 
 Zobowiązuję się do wykonywania badań potwierdzających poprawność działania                       
i sprawność przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz.1311) 
- przy ściekach wprowadzanych do ziemi w granicach działki należącej do Inwestora – 
minimum raz w roku – badania zawiesiny ogólnej i BZT5 dla ścieków odpływających                        
z przydomowej oczyszczalni ścieków, 
- w pozostałych przypadkach – minimum raz w roku badania zawiesiny ogólnej, BZT5, ChZT, 
azot ogólny i fosfor ogólny dla ścieków odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków 
lub zgodnie z posiadanymi zezwoleniami dotyczącymi odprowadzania ścieków                                 
z przydomowej oczyszczalni ścieków (w tym pozwolenia wodnoprawne).  
 
 
 
 
 

………………………………….                
                        podpis Inwestora                                      
 


