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WNIOSEK  
 

 

 
O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY 
I/LUB ODBIORU ŚCIEKÓW DLA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNNEGO 

 
         
                                                                                     

                                                                                     

NR ZLECENIA  NUMER KLIENTA  MIEJSCE   WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA   -   -     
 

INWESTOR*  

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

KRS                                  

Tel / e-mail                                  

PEŁNOMOCNIK*  / ADRES DO KORESPONDENCJI 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

KRS                                  

Tel / e-mail                                  
 

Proszę o wydanie zapewnienia i określenie warunków: *   

❒ dostawy wody ❒ odbioru ścieków bytowych
 

❒  odbiór    odbioru ścieków opadowych i roztopowych w ilości max……….l/s
 

 

Obiekt: 

❒ istniejący ❒ projektowany ❒ w rozbudowie/przebudowie
 

Dla nieruchomości położonej przy: *  

Ulica, nr                                  

Nr działki          AM       OBRĘB              
 

Termin wydania zapewnienia: do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku. Odbiór pocztą 
 

 

Załączniki: 

❒ Upoważnienie właściciela / inwestora dla pełnomocnika. 

❒ 
Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością: np. aktualny wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją 
lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z Dz. U. 2003 Nr120, poz. 1127). 

 

UWAGA: Przy wyliczeniu ilości ścieków opadowych odprowadzanych z odwadnianych powierzchni natężenie deszczu przyjmować nie mniejsze niż  
130 l/s/ha.  

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia i akceptuję jego 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 

Inwestora/Pełnomocnika 
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