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Dokument sprawdzony  
pod względem 
formalno-prawnym 
r. pr. Mariusz Kłysz  

nr PSP 
(standardowe) 

 
nazwisko i imię Podmiotu 
lub nazwa firmy  

 

nr PSP  
(niestandardowe) 

 

  

 

 

 

nr MPK   
adres  

 

nr projektu  

   nr zlecenia  
  

   

numer Umowy o przyłączenie              termin wykonania  
                

miejscowość   
ulica  

  TAK 

nr budynku  
adres przyłącza 

nr działki  

 

dokumentacja 
projektowa* 

  NIE 

  

PROTOKÓŁ 
 

 

1.  Dostarczone i wykonane elementy przyłącza 

 nazwa ilość szkic przyłącza 

 - sztyca gazowa kompletna, wraz z odcinkiem  
1,5 m od szafki gazowej 

- 
szt. 

 - szafka gazowa z wziernikiem szt. 

 - klucz do szafki gazowej szt. 

 - dodatek za postument lub podmurówkę w przypadku przyłączy 
wolnostojących 

szt. 

 
 - belka montażowa gazomierza szt. 

 - dodatek za każdy następny metr przyłącza w terenie 
nieutwardzonym (trawnik, pobocze, grunt piaszczysty itp.)** 

mb 

 
- dodatek za każdy następny metr przyłącza w terenie 

utwardzonym nie będącym jezdnią (chodniki płytkowe, 
betonowe, masa bitumiczna wraz krawężnikami)** 

-  

mb 

 - dodatek za każdy następny metr przyłącza w jezdni utwardzonej 
(betonowej, bitumicznej wraz krawężnikami)** mb 

 - cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych z rur PE  
o średnicach od de 32 do de 110 mm** 

szt. 

 - cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych z rur PE 
o średnicach od de125 mm i powyżej** 

szt. 

 - cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych z rur 
stalowych o średnicach od DN XXX do DN XXX mm** 

szt. 

 - cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych z rur 
stalowych o średnicach od DN XXX mm i powyżej++ 

szt. 

 
- dodatek za wykonanie przecisku wraz z rurą ochronną z pełnym 

zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi 
oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego** 

mb 

 - montaż zasuwy (z trzpieniem, skrzynką, tabliczką) DN ……… kpl. 

 - obsługa geodezyjna** kpl. 

 - mapa do celów projektowych** kpl. 

 - projekt budowlany** kpl. 

 

 - dokumentacja powykonawcza kpl.  

 - inne   

 -    
 

2.  Powykonawcza długość całkowita przyłącza  mb i średnica  mm. 
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Dokument sprawdzony  
pod względem 
formalno-prawnym 
r. pr. Mariusz Kłysz  

3.  
Zgrzewy wykonał  
(imię i nazwisko montera, numer uprawnień, 
czytelny podpis itd.) 

 

4.  Próba ciśnienia 

 - ciśnienie  atm. - czas próby  minut - data wykonania  

  

 

Kierownik robót  
Osoba odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie próby ciśnienia 

(imię i nazwisko, numer uprawnień, itd.) 
 

Numer manometru: ………………………………….  

Manometr klasy 0,6  

Data legalizacji ………………………………………. 

  Przedstawiciel GEN 
(imię i nazwisko.) 

 
 

  

 

5.  Potwierdzenie przez Zleceniobiorcę danych technicznych  

  

 

Potwierdzam prawidłowość danych technicznych przyłącza 
i równocześnie zgłaszam gotowość do odbioru przez przyłączany Podmiot i G.EN. 

(data i podpis Zleceniobiorcy) 
 

6.  Potwierdzenie przez Podmiot zakończenia prac 

  

 

Potwierdzam wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem przez G.EN. Umowy o przyłączenie 
do sieci gazowej. Ponadto oświadczam, że nie zgłaszam zastrzeżeń, co do wykonania prac budowlanych 
na mojej nieruchomości, która po zakończeniu prac została doprowadzona do stanu pierwotnego. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na formalny odbiór wykonanego przyłącza po zgromadzeniu przez G.EN. 
kompletnej dokumentacji powykonawczej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa. 

(data i podpis Podmiotu) 
 

7.  Potwierdzenie odbioru dokumentacji powykonawczej 

  

 

Potwierdzam odbiór kompletnej dokumentacji powykonawczej. Niniejszym bezusterkowo odbieram  
i potwierdzam wykonanie usługi budowlanej przez Zleceniobiorcę w niniejszej dacie, związanej  
z przyłączeniem Podmiotu do sieci G.EN.  

(data i podpis G.EN.) 
 
* - właściwe zaznaczyć  
 
** - niewłaściwe skreślić 


