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MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 14/16 50–421 Wrocław  
NIP 896-000-02-56   
tel.   +48 71 34-09-500 (centrala)  +48 71 34-09-655 (informacja) 
faks +48 71 37-23-720 bok@mpwik.wroc.pl  www.mpwik.wroc.pl 

WNIOSEK  
 

O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 
I/LUB KANALIZACYJNEJ 

 

 
NR ZLECENIA  NUMER KLIENTA  MIEJSCE   WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA   -   -     

 

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG *  

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

KRS                                  

Tel / e-mail                                  

PEŁNOMOCNIK*  

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

KRS                                  

Tel / e-mail                                  

 

Zgłaszam gotowość do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wnioskuję o: * 

❒ 
Przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej w przygotowanym przez Inwestora wykopie, przegląd techniczny przyłącza i zawarcie umowy 
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości. 

❒ 
Wykonanie i ułożenie przyłącza wodociągowego o średnicy do 63 mm w przygotowanym przez Inwestora wykopie i złączenie z siecią 
wodociągową, przegląd techniczny przyłącza i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości. 

❒ Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości. 

❒ Przegląd techniczny przyłącza kanalizacyjnego i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości. 

Dla nieruchomości położonej przy:  

Ulica, nr                                  

Nr KW              Nr działki                  
 

Nr uzgodnienia projektu przyłącza 

Wodociągowego              Kan. Deszczowej              

Kan. Sanitarnej                                  
 

Termin umówionego przeglądu przyłączy................................................................................................................. 

Załączniki: 

❒ 
Odpis dokumentu wykazującego tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości lub opis statusu prawnego wnioskodawcy w stosunku do 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z odpisem dokumentów potwierdzających nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości. 

❒ Upoważnienie właściciela/ inwestora dla pełnomocnika. 

❒ Oświadczenie o ilości m
2
 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe. 

❒ Umowa o przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej 
(A) 

❒ Umowa o wykonanie przyłącza oraz przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej 
(A) 

 

1. Brak zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków stanowi nielegalne korzystanie z usług i wiąże się z sankcjami przewidzianymi prawem. 

2. W przypadku zamiaru odprowadzania ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej wnioskodawca – inwestor zobowiązany jest do uprzedniego zawarcia  
z MPWiK S.A. właściwej umowy o odprowadzaniu ścieków przemysłowych. Nie zawarcie powyższej umowy wiąże się z sankcjami przewidzianymi prawem. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu (71) 34 09 707 

 

(A )
- w przypadku zlecenia usługi przyłączenia lub usługi wykonania i ułożenia przyłącza wodociągowego- umowa przygotowywana jest przez Doradcę Klienta 
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Oświadczam, że dla przedmiotowej nieruchomości: 
 

1.  Woda pobierana będzie na cele: 

❒ Zaopatrzenia gospodarstwa domowego 

❒ Zaopatrzenia lokalu użytkowego i gospodarstwa domowego (budynek mieszkalno - usługowy) 

❒ Zaopatrzenia budynku o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym 

2. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej będą miały charakter: 

❒ Bytowy
1
 

❒ Przemysłowy
2
 

1. Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu  
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. nr 123  poz. 858 rok 2006.) 

2. Ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę 
działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz.U. nr 123  poz. 858 rok 2006). 

 
 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz U. nr 72 poz. 747 z póz. 
zmianami) zobowiązuję się do zapewnienia niezawodnego działania posiadanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz ponoszenia wszelkich kosztów 
związanych z utrzymaniem jego odpowiedniego stanu technicznego.  

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia, zobowiązuję się do wykonania powykonawczego pomiaru 
geodezyjnego wykonanych przyłączy i powiadomienia o tym fakcie MPWiK. 

 

Uwagi Wnioskodawcy Pełnomocnika: 
 

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny, iż wskazany w pozycji Wnioskodawca/Pełnomocnik) 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

Tel / e-mail                                  

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................................. 
 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia, Cennikiem usług  
MPWiK S.A. oraz że akceptuję ich treść. 

 

MPWiK S.A.  informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK S.A.. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.  

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póz.  Zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego 
wniosku na usługę. 

3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji i archiwizacji 
niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 
osobowych w wymienionym celu. (**)  

 

 

 

.......................................... 
 Czytelny podpis  

Wnioskodawcy/Odbiorcy 
usług/Pełnomocnika 

 

 

NINIEJSZY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W BOK MPWiK S.A. W TERMINIE MIN 5 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ WYKONANIA 
ZLECONEJ USŁUGI 
 

 
 


	comb_1: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	comb_4: 
	undefined_3: 
	K: 
	comb_7: 
	D: 
	undefined_4: 
	PESELNIPREGON: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	comb_15: 
	undefined_9: 
	K_2: 
	comb_18: 
	D_2: 
	undefined_10: 
	PESELNIPREGON_2: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_16: Off
	comb_26: 
	comb_27: 
	comb_28: 
	comb_29: 
	Kan Deszczowej: 
	Kan Sanitarnej: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	undefined_19: Off
	fill_3: 
	undefined_20: Off
	fill_4: 
	undefined_21: Off
	fill_5: 
	undefined_22: Off
	fill_6: 
	undefined_23: Off
	comb_1_2: 
	undefined_24: 
	K_3: 
	comb_4_2: 
	D_3: 
	undefined_25: 
	O: 
	Tel  email 1: 
	undefined_: Off
	undefined_1: Off
	undefined_00: Off
	Grupa1: Off
	Grupa2: Off
	Tel  email 2: 
	Tel  email 3: 


