
Zał. nr 3
P R O T O K Ó Ł NR

spisany w dniu……………………………….
z odbioru końcowego prac i robót  w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
wód i urządzeń wodnych 

wykonanych przez ………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………..……………………………… 

w  terminie od ……………………………………do ………….……………………………………………...

1) Lokalizacja robót:

………………………………………………………………………………………………………………...

…......................................................................................................................................................
2) Rodzaj robót wraz z zakresem rzeczowym (mb/szt./ha)
(w przypadku robót realizowanych na rowach melioracyjnych należy również wskazać 
numer/nazwę rowu wraz z kilometrażem, a w przypadku usuwania awarii drenarskich należy 
wskazać nr ewidencyjne działek , na których usunięto awarię oraz nazwę miejscowości.

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

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

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

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

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

Skład Komisji:
1. Przewodniczący .…………………………... - …………………...………….…………….……
                                                                (imię, nazwisko)                                                          (sołectwo)

2. Sołtys …………………………………….. - ………..….………...……………………..…..…
                                                                (imię, nazwisko)                                                          (sołectwo)

3. Wykonawca ……………………………….. - ……….………...…………………………..….…
                                                                (imię, nazwisko)                                                         (firma/spółka/zsw)1

4. Członek ……………………………………. - ……….…………...…………………………..…
                                                                      (imię, nazwisko)                                                            (instytucja)

5. ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko władającego działką, na której usunięto awarię sieci drenarskiej)2

6. ………………………………………………………………………………………………

przy udziale przedstawiciela: starostwa powiatowego, urzędu gminy, Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie

………………………………………………….... - ……….………...………………………………
                                                           (imię, nazwisko)                                                                              (instytucja)

………………………………………………….... - ……….………...………………………………
                                                           (imię, nazwisko)                                                                              (instytucja)

………………………………………………….... - ……….………...………………………………
                                                           (imię, nazwisko)                                                                              (instytucja)

1 Wykonawca (nazwa spółki/zsw, innego podmiotu gospodarczego, osoby fizycznej).
2 W przypadku usuwania awarii sieci drenarskich w odbiorze prac winien uczestniczyć władający działką ewidencyjną, na której realizowano 
prace.



Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami (w tym w  szczególności kosztorysem 
powykonawczym) stanowiącymi podstawę odbioru prac i robót, przeprowadziła kontrolę  dokonując 
sprawdzenia wykonanych prac i robót.

W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja stwierdziła, że wykonane prace i roboty są ilościowo 
zgodne/niezgodne* ze stanem faktycznym, a jakościowo odpowiadają/nie odpowiadają* 
wymogom technicznym.

_____________
* niepotrzebnie skreślić

Uwagi dotyczące wadliwie wykonanych prac i robót, z wyszczególnieniem ich rodzaju, ilości, 
lokalizacji oraz uporządkowania terenu w obrębie wykonanych prac: ………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………...

……………………………..………………………………………………………………………………...

Wymienione usterki powinny być usunięte do dnia  ………………….…..……………………………

Kontrolę sprawdzającą usunięcia usterek przeprowadzi Pan(i) ………………………………………

Komisja przyjmuje prace i roboty zgodnie z kosztorysem powykonawczym na ogólną 

wartość………………………..;… zł, 

w tym dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego ………………………..zł (% zgodny z Zał. nr 2).

Załączniki:
Kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę,
Dokumentacja fotograficzna.

                                                                 Podpisy członków komisji:

1. ………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

3. ………………………………………………………..

4. ………………………………………………………..

5. ………………………………………………………..

…..……………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………

(podpis kierownika budowy)
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