
 

OŚWIADCZENIE 

O ILOŚCI M2 POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONEJ O TRWAŁEJ NAWIERZCHNI, 

Z KTÓREJ ODPROWADZANE SĄ WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE 

Dane Klienta 

Imię i Nazwisko / Nazwa:  …………………………………………………………………………………… 

Ulica, nr:    …………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, Kod:   …………………………………………………………………………………… 

Tel.     …………………………………………………………………………………… 

e-mail *    …………………………………………………………………………………… 

PESEL/NIP/REGON:   …………………………………………………………………………………… 

KRS:     …………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny * 

Ulica, nr:    …………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, Kod:   …………………………………………………………………………………… 

Uzupełnić w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej 

Trwała szczelna powierzchnia nieprzepuszczalna np.: 

1. chodników, parkingów, podjazdów, dróg, terenów przemysłowych i składowych baz transportowych 

Sposób odprowadzania wód: 

Do urządzeń kanalizacyjnych   …………………………… m2 

Do innych niż urządzenia kanalizacyjne …………………………… m2 

Razem:     …………………………… m2 

2. powierzchni rzutu terenu zabudowanego budynkami 

Sposób odprowadzania wód: 

Do urządzeń kanalizacyjnych   …………………………… m2 

Do innych niż urządzenia kanalizacyjne …………………………… m2 

Razem:     …………………………… m2 

Trwała nieszczelna powierzchnia 

(tj. częściowo przepuszczalna kostka bez zalanych spoin np. powierzchnia parkingów czy podjazdów z kostki) 

Sposób odprowadzania wód: 

Do urządzeń kanalizacyjnych   …………………………… m2 

Do innych niż urządzenia kanalizacyjne …………………………… m2 

Razem:     …………………………… m2 

 

  



 

RAZEM: 

Do urządzeń kanalizacyjnych   …………………………… m2 

Do innych niż urządzenia kanalizacyjne …………………………… m2 

Razem:     …………………………… m2 

Numery działek, dla których złożono powyższe oświadczenie 

Obręb     …………………………………………………………………………………… 

Arkusz:    …………………………………………………………………………………… 

Nr działki:    …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

* Powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni – powierzchnie, z których odprowadzane są wody 

opadowe lub roztopowe, a w szczególności powierzchnie: portów, lotnisk, terenów  przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych, drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej. 

** Proszę wypełnić, jeśli są już Państwo klientami MPWiK S.A. 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia……………….       ………...……………………… 

                         Podpis składającego  

         oświadczenie 
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