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*
Powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni – powierzchnie, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe, w szczególności z: portów, lotnisk, terenów 
przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, jak również z wszelkich powierzchni wykonanych z betonu, kostki betonowej, 
materiałów bitumicznych, a także zadaszeń obiektów budowlanych, na terenie Gminy Wrocław 

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

*** 
W przypadku inwestycji wielolokalowych jak osiedla, zabudowa szeregowa itd. należy wypełnić, dla każdej nieruchomości wydzielonej własnościowo lub przewidzianej do wydzielenia 
własnościowego 

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

OŚWIADCZENIE 

o ilości m2 powierzchni zanieczyszczonej
o trwałej nawierzchni*,
z której odprowadzane są wody opadowe
lub roztopowe

Dane Klienta: 

Imię i Nazwisko 
/ Nazwa 

Nr Płatnika ** 

Ulica, nr 

Miejscowość, Kod K O D - 

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: 

Nieruchomość wydzielona własnościowo nr 1 *** 

Adres (ulica, nr) i Numery działek, dla których złożono 
powyższe oświadczenie (obręb, arkusz, nr działki): 

Data realizacji: 

Rodzaj powierzchni 

Sposób odprowadzania wód 

Do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Do innych niż urządzenia 
kanalizacyjne 

Razem 

Trwała szczelna powierzchnia nieprzepuszczalna np.: 

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

2. powierzchni rzutu terenu zabudowanego budynkami

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

Trwała nieszczelna powierzchnia  
(tj. częściowo przepuszczalna kostka bez zalanych spoin 
np. powierzchnia parkingów czy podjazdów z kostki) ……..…m2 …………m 2 …………m 2 

Razem 
…………m 2 …………m 2 …………m 2 

Nieruchomość wydzielona własnościowo nr 2  *** 

Adres (ulica, nr) i Numery działek, dla których złożono 
powyższe oświadczenie (obręb, arkusz, nr działki): 

Data realizacji: 

Rodzaj powierzchni 

Sposób odprowadzania wód 

Do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Do innych niż urządzenia 
kanalizacyjne 

Razem 

Trwała szczelna powierzchnia nieprzepuszczalna np.: 

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

2. powierzchni rzutu terenu zabudowanego budynkami

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

Trwała nieszczelna powierzchnia  
(tj. częściowo przepuszczalna kostka bez zalanych spoin 
np. powierzchnia parkingów czy podjazdów z kostki) ……..…m2 …………m 2 …………m 2 

Razem 
…………m 2 …………m 2 …………m 2 

mailto:bok@mpwik.wroc.pl
http://www.mpwik.wroc.pl/
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*
Powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni – powierzchnie, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe, w szczególności z: portów, lotnisk, terenów 
przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, jak również z wszelkich powierzchni wykonanych z betonu, kostki betonowej, 
materiałów bitumicznych, a także zadaszeń obiektów budowlanych, na terenie Gminy Wrocław 

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

*** 
W przypadku inwestycji wielolokalowych jak osiedla, zabudowa szeregowa itd. należy wypełnić, dla każdej nieruchomości wydzielonej własnościowo lub przewidzianej do wydzielenia 
własnościowego 

Nieruchomość wydzielona własnościowo nr 3 *** 

Adres (ulica, nr) i Numery działek, dla których złożono 
powyższe oświadczenie (obręb, arkusz, nr działki): 

Data realizacji: 

Rodzaj powierzchni 

Sposób odprowadzania wód 

Do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Do innych niż urządzenia 
kanalizacyjne 

Razem 

Trwała szczelna powierzchnia nieprzepuszczalna np.: 

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

2. powierzchni rzutu terenu zabudowanego budynkami

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

Trwała nieszczelna powierzchnia  
(tj. częściowo przepuszczalna kostka bez zalanych spoin 
np. powierzchnia parkingów czy podjazdów z kostki) ……..…m2 …………m 2 …………m 2 

Razem 
…………m 2 …………m 2 …………m 2 

Nieruchomość wydzielona własnościowo nr 4  *** 

Adres (ulica, nr) i Numery działek, dla których złożono 
powyższe oświadczenie (obręb, arkusz, nr działki): 

Data realizacji: 

Rodzaj powierzchni 

Sposób odprowadzania wód 

Do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Do innych niż urządzenia 
kanalizacyjne 

Razem 

Trwała szczelna powierzchnia nieprzepuszczalna np.: 

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

2. powierzchni rzutu terenu zabudowanego budynkami

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

Trwała nieszczelna powierzchnia  
(tj. częściowo przepuszczalna kostka bez zalanych spoin 
np. powierzchnia parkingów czy podjazdów z kostki) ……..…m2 …………m 2 …………m 2 

Razem 
…………m 2 …………m 2 …………m 2 

Nieruchomość wydzielona własnościowo nr 5  *** 

Adres (ulica, nr) i Numery działek, dla których złożono 
powyższe oświadczenie (obręb, arkusz, nr działki): 

Data realizacji: 

Rodzaj powierzchni 

Sposób odprowadzania wód 

Do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Do innych niż urządzenia 
kanalizacyjne 

Razem 

Trwała szczelna powierzchnia nieprzepuszczalna np.: 

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

2. powierzchni rzutu terenu zabudowanego budynkami

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

…………m 2 

Trwała nieszczelna powierzchnia  
(tj. częściowo przepuszczalna kostka bez zalanych spoin 
np. powierzchnia parkingów czy podjazdów z kostki) ……..…m2 …………m 2 …………m 2 

Razem 
…………m 2 …………m 2 …………m 2 

Tabele należy powielić i wypełnić w ilości niezbędnej do opisania wszystkich nieruchomości objętych wnioskiem (nieruchomości wydzielonych 
własnościowo lub przewidzianych do wydzielenia własnościowego) 



D05 v 1.3. 

* 
Powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni – powierzchnie, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe, w szczególności z: portów, lotnisk, terenów 
przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, jak również z wszelkich powierzchni wykonanych z betonu, kostki betonowej, 
materiałów bitumicznych, a także zadaszeń obiektów budowlanych, na terenie Gminy Wrocław 

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

*** 
W przypadku inwestycji wielolokalowych jak osiedla, zabudowa szeregowa itd. należy wypełnić, dla każdej nieruchomości wydzielonej własnościowo lub przewidzianej do wydzielenia 
własnościowego 

 

Rodzaj powierzchni 

Sposób odprowadzania wód 

Do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Do innych niż urządzenia 
kanalizacyjne 

Razem 

Razem - suma łącznej powierzchni odwadnianej, dla 
których złożono powyższe oświadczenie  …………m 2 …………m 2 …………m 2 

 
 
Osoba składająca oświadczenie posiada prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy oświadczenie lub pełnomocnictwo osoby 
posiadającej wyżej wymienione prawo. 
 
 
 
 
 
Wrocław, dnia……………….         ………...………………………. 
           Podpis składającego oświadczenie 
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