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Wydane Wnioskodawcy warunki techniczne przyłączenia urządzeń do sieci,
Dokonane przez Przedsiębiorstwo uzgodnienie projektu budowy urządzenia,
Dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do nieruchomości, w której zlokalizowane jest
urządzenie albo oświadczenie o posiadaniu prawa dysponowania gruntem, uzyskane przez właściciela
nieruchomości, na której zlokalizowane jest to urządzenie i dokumenty te stanowiły załącznik do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę wraz projektem
budowlanym i planem zagospodarowania terenu,
Zgłoszenie właściwemu organowi urządzenia jako obiektu budowlanego do użytkowania wraz z
oświadczeniem, iż organ w ustawowym terminie nie zgłosił w drodze decyzji swego sprzeciwu.
Dziennik budowy.
Oświadczenie kierownika budowy.
Inwentaryzacja powykonawcza – geodezyjna (łącznie ze szkicami polowymi, tj. domiarami).
Protokoły m.in.: protokół odbioru urządzenia przez Przedsiębiorstwo, protokół z próby ciśnienia
wodociągu i/lub protokół próby szczelności kanalizacji sanitarnej, dezynfekcja i płukanie, analiza
wody).
W przypadku przekazywania urządzeń kanalizacji sanitarnej – dokumentacja z przeprowadzonej
inspekcji TV w formie graficznej i elektronicznej.
Atesty lub inne równoważne dokumenty na zabudowane materiały z potwierdzeniem kierownika
budowy, że materiały zostały wbudowane.
Rysunki wykonawcze węzłów sieci, o ile nie są uwzględnione w projekcie budowlanym.
Karty gwarancyjne, przeniesienie uprawnień z gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielenie
gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Oświadczenie wnioskodawcy, że jest właścicielem urządzenia, którego dotyczy wniosek, wybudował to
urządzenie ze środków własnych i że urządzenie to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich oraz o
braku sprzeciwu w zakresie dopuszczenia urządzenia do użytkowania.
Aktualny wypis z rejestru gruntów oraz aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości na której
(których) posadowione jest urządzenie.
Umowa z podmiotem, który wykonał urządzenie na rzecz wnioskodawcy wraz z fakturą
udokumentowaną dowodem zapłaty tej faktury albo kosztorys nakładów własnych, celem wyliczenia
wartości metodą dochodową.
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