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MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 19, 50–421 Wrocław  
NIP 896-000-02-56  
+48 71 34-09-655 (informacja) 
bok@mpwik.wroc.pl  www.mpwik.wroc.pl

WNIOSEK nr 1a 
 

O WYDANIE WARUNKÓW 
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DLA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNNEGO / 
ZABUDOWY ZAGRODOWEJ  

Kancelaria MPWiK S.A. 

Numer Klienta Pieczęć Kancelaryjna 

INWESTOR- PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE

Imię i Nazwisko 
lub Nazwa * 

Adres zamieszkania 
lub siedziba * 
(Ulica, nr, Miejscowość, Kod) K O D   - 

Tel. 

e-mail

Adres korespondencyjny * (wskazać, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) 

(Ulica, nr, Miejscowość, Kod)

K O D   - 

PEŁNOMOCNIK 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa * 

Adres zamieszkania 
lub siedziba * 
(Ulica, nr, Miejscowość, Kod) K O D   - 

Tel. 

e-mail

Adres korespondencyjny * (wskazać, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) 

(Ulica, nr, Miejscowość, Kod)

K O D   - 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci * :  

❒ wodociągowej ❒ kanalizacji sanitarnej ❒ kanalizacji deszczowej

❒ nieruchomość posiada własne ujęcie wody

Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci*: 

Ulica, nr 

Nr działki  /  AM  OBRĘB 

Obiekt * : 

❒ istniejący ❒ projektowany ❒ w rozbudowie/przebudowie

❒ budynek mieszkalny jednorodzinny ❒ zabudowa zagrodowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku; 
Zabudowa zagrodowa - zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego 
podwórza.

Przeznaczenie i sposób wykorzystania obiektu * :  

❒ Cele mieszkaniowe ❒ Inne …………………………………………………………………………………………………………..

Kod kreskowy 
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Oświadczam, że dla w/w nieruchomości zapotrzebowanie wynosi * : 

Powierzchnia spływu 
wód opadowych  
lub roztopowych  

w m2 

Śr. Dobowe  

m3/d 

Max. Godzinowe  

m3/h 

Max. Sekundowe  

dm3/s 

Woda z własnego ujęcia 

m3/d 

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo 

I. Socjalno – bytowe X X

II. Technologiczne X X

III. P. pożarowe 

z sieci zew. X X

wewnętrzne na terenie 
nieruchomości 

X X X X

IV. Inne X X

I. Bytowym X X

II. Przemysłowym X X

III. Wody opadowe lub roztopowe X X X X

Oświadczam, że * : 
Wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych/przemysłowych odprowadzanych z nieruchomości / obiektu  nie będą 
przekraczać wielkości zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz.U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.). 

Warunki rozpatrzenia Wniosku: 

I. Ogólne warunki rozpatrzenia Wniosku:

1. Wszystkie Wnioski kompletne i złożone skutecznie rozpatrzone zostaną w terminie do 21 dni.

2. W przypadku Wniosków składanych osobiście w BOK MPWiK S.A. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za datę złożenia wniosku
przyjmuje się dzień wpływu Wniosku do Kancelarii MPWiK S.A. Data złożenia Wniosku zostaje potwierdzona zamieszczona na nim pieczęcią
Kancelaryjną MPWiK S.A.

3. W przypadku Wniosków składanych elektronicznie, właściwą szczególną procedurę wraz z określeniem terminu złożenia Wniosku określono
w pkt. II niniejszych Warunków rozpatrzenia Wniosku

4. Do terminu przewidzianego na wydanie warunków przyłączenia nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień
spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego.

5. Wnioski niekompletne, do których INWESTOR/PEŁNOMOCNIK, na wezwanie MPWiK S.A., nie dokonał uzupełnienia Wniosku
w wyznaczonym przez MPWiK S.A. terminie,  zostają rozpatrzone odmownie.

6. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania
zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2020 r. poz. 471).

II. Szczegółowe warunki rozpatrzenia wniosków składanych drogą elektroniczną:

1. Wnioski składane elektronicznie należy wysyłać na adres e-mail MPWiK S.A. – bok@mpwik.wroc.pl

2. Wnioski złożone elektronicznie, w celu zapewnienia skuteczności ich złożenia, będą potwierdzane w sposób wskazany przez Wnioskodawcę
(Potwierdzenie rejestracji Wniosku). W przypadku braku odmiennego wskazania potwierdzenie i dalsza korespondencja w sprawie będą
skierowane na adres e-mail, z którego Wniosek został wysłany przez INWESTORA/PEŁNOMOCNIKA.

3. Brak zwrotnego Potwierdzenia rejestracji Wniosku może oznaczać nieskuteczne jego złożenie, wobec czego zaleca się ponowne złożenie
Wniosku lub nawiązanie kontaktu z BOK MPWiK S.A. w celu wyjaśnienia przyczyn braku potwierdzenia złożenia Wniosku.

4. Pozostała korespondencja prowadzona w ramach rozpatrzenia Wniosku złożonego elektronicznie prowadzona będzie w sposób wskazany
w  niniejszym Wniosku w poniższej pozycji  „Odbiór” lub, w przypadku braku wskazania, na adres e-mail, z którego wysłano Wniosek.
INWESTOR/PEŁNOMOCNIK odpowiada za zapewnienie skuteczności doręczenia korespondencji MPWiK S.A. na jego adres e-mail –
MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez MPWiK błędy w podanym we Wniosku adresie e-mail, brak przepustowości
skrzynki e-mail INWESTORA, zakwalifikowanie korespondencji MPWiK S.A. jako spam, etc. i opóźnienia w rozpatrzeniu Wniosku z tego
wynikające.

Odbiór wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci *: 

❒ Poczta

❒ Wysłanie wezwania w wersji elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………………………………………..……..** 

Odbiór warunków przyłączenia do sieci lub odmowy wydania warunków wraz z uzasadnieniem *: 

❒ Poczta

❒ Wysłanie warunków w wersji elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………………………………………..……..** 

** pole obowiązkowe dla Wniosków składanych drogę elektroniczną 

…………………………………….. 
Czytelny podpis 

Inwestora/Pełnomocnika 
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Załączniki: 

❒ Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika * 

❒ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu * 

❒ Bilans ilości wód opadowych z określeniem ilości i rodzaju powierzchni odwadnianej, przyjętych współczynników redukcyjnych spływu  
dla każdego rodzaju powierzchni*** 

Uwaga:  
Dla terenów, z których odprowadzane są już wody opadowe należy przedstawić bilans przed i po rozbudowie/przebudowie. Natężenie deszczu 
przyjmować nie mniejsze niż 140 dm3/s/ha. Bilanse powinny być sporządzane dla zapotrzebowania od 5 dm3/s i w górę lub dla powierzchni 
odwadnianych powyżej 500 m2. 
 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższego warunku 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. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Warunkami rozpatrzenia Wniosku i akceptuję ich treść. 

 Oświadczam, że zostały mi przekazane informacje w przedmiocie przetwarzania moich danych osobowych przewidziane w art. 13 RODO.  

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe  
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia niniejszego wniosku, w zakresie ciążącego obowiązku informacyjnego. 

 
 

…………………………………….. 

 Czytelny podpis 
Inwestora/Pełnomocnika 

 

ZGODY – Inwestor 

❒ 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 19 moich telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (telefon) podanych w niniejszym wniosku, w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług MPWiK,  
na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem działań, które  podjęto na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

❒ 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 19 moich środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania informacji handlowej MPWiK S.A. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej 
zgody, na otrzymywanie od MPWiK S.A. informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa  
na zgodność z prawem  działań, które podjęto na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 …………………………………….. 

 Czytelny podpis Inwestora 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 RODO*, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, wpisane  
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000391028 zwane dalej 
„Administratorem” lub „MPWiK S.A.”  
W każdym czasie, w sprawach ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mpwik@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer 
+48 71 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub możecie Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony 
Danych, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 71 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku). 
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub adresu do korespondencji, numeru PESEL, numeru telefonu  
i/lub adresu e-mail, adresu nieruchomości: 
1) w celu realizacji ciążącego na MPWiK S.A. obowiązku prawnego w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c RODO*: 

a) wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z realizacją niezbędnych procedur 
przed zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków,   

b) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w MPWiK S.A.  
c) dokonania wszelkich niezbędnych rozliczeń związanych z realizacją umowy w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości, 

2) w celu podjęcia działań na podstawie Państwa wniosku przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz w celu jej zawarcia i wykonania w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. b) R.O.D.O. 

3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) R.O.D.O. w postaci:  
a) ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, 
b) optymalizacji procesów obsługi klienta i analiz finansowych dotyczących MPWiK S.A., 
c) badania satysfakcji klienta, dla określania jakości obsługi MPWiK S.A. oraz poziomu zadowolenia klientów MPWiK S.A. z produktów i jakości świadczonych usług, 
d) ustalenia ewentualnych roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, 
e) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;  

W związku z brzmieniem niektórych przepisów, dla podejmowania konkretnych czynności związanych z realizacją wskazanego powyżej celu jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego 
własnych produktów i usług, potrzebujemy Państwa zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę wówczas na jej podstawie będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, 
adresu email i/lub numeru telefonu w celu:  
1) przesyłania Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;. 
2) komunikacji handlowo – marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 
Jako Administrator Państwa danych osobowych MPWiK S.A. oświadcza, iż Państwa dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich (spoza obszaru UE) ani do żadnych organizacji 
międzynarodowych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z MPWiK S.A. umowy świadczą na jego rzecz 
usługi; dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także jednostkom samorządu 
terytorialnego, podmiotom oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.    
Informujemy, że: 
1) w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych MPWiK S.A oraz otrzymania kopii tych danych, a także do ich sprostowania (poprawiania)  

oraz uzupełnienia; 
2) w każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że MPWiK S.A. nie ma podstaw do tego, aby Państwa dane przetwarzać lub zachodzą 

inne przewidziane prawem okoliczności; 
3)  przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przekazanych MPWiK S.A. w następujących przypadkach: 

a) kwestionują Państwo prawidłowość danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) został złożony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw złożenia sprzeciwu;  

4) przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych do innego administratora;  
5) przysługuje Państwu prawo do wniesienie sprzeciwu:  

a) wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa MPWiK S.A.  zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym 
celu; 



❒ - proszę zaznaczyć właściwe ,         * pole obowiązkowe 

b) w zakresie przetwarzania Państwa danych w sytuacjach szczególnych, tj.: gdy dane są przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu MPWiK S.A.  
lub gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne MPWiK S.A. w celu wykonania zadań leżących w interesie publicznym. W tym przypadku skuteczność wniesienia sprzeciwu wymaga 
umotywowania zasadności zaniechania przetwarzania Państwa danych przez MPWiK S.A.; 

6) Jeżeli uważają Państwo, że MPWiK S.A. przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób 
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.  

7) W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie od MPWiK S.A. informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji oraz zgody na  kontakt przez 
MPWiK S.A. w celu przekazania informacji o charakterze marketingowo – handlowym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na tej podstawie przed datą wycofania zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania przedmiotu niniejszego wniosku. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania przetwarzania wniosku oraz realizacji jego przedmiotu, a po tym okresie przez wymagany przepisami prawa oraz do czasu 
upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora Danych. 
Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności: 
a) uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów, 
b) zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych. 

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: https://www.mpwik.wroc.pl/klauzula-informacyjna  
 
 


	Inne: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Text94: 
	Text95: 
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Text101: 


