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Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
NIP 896-000-02-56
/RK/

Numer wniosku:

Miejscowość

Wnioskodawca

dzień

miesiąc

rok

Inwestor

Nazwisko i Imię lub nazwa

Nazwisko i Imię lub nazwa

Ulica

Ulica

-

-

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

PESEL/NIP

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

e-mail

PESEL/NIP
e-mail

WNIOSEK
O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY i ODBIORU ŚCIEKÓW
Proszę o wydanie zapewnienia dostawy wody* i/lub odbioru ścieków* dla (postawić znak X):
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
inne
dla nieruchomości połoŜonej przy ulicy

nr

we Wrocławiu; KW nr

MPWiK informuje, Ŝe:
1.
Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Dane będą przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
2.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

podpis
wnioskodawcy */ inwestora *
Niniejszym wyraŜam zgodę na przetwarzanie podanych wyŜej moich danych osobowych przez MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław w celu archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, Ŝe mam prawo Ŝądania informacji o
zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo równieŜ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

podpis
wnioskodawcy **/ inwestora **

* zaznaczyć właściwe
**dotyczy osób fizycznych objętych ochroną danych osobowych zgodnie w wyŜej powołaną ustawą

Warunki płatności – proszę o wystawienie faktury VAT na:

Sposób odbioru zapewnienia:

wnioskodawcę
inwestora

pocztą

Zgodnie ze zobowiązaniem poniesienia kosztów usługi.
Termin realizacji

30 dni kalendarzowych od daty złoŜenia kompletnego wniosku, tj.

Załączniki do Wniosku
plan sytuacyjny w skali 1:500
aktualny wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (zgodne z Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1127),
upowaŜnienie właściciela-inwestora dla pełnomocnika *,
UWAGA! Wniosek naleŜy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych
załączników) będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia.

Dostarczamy źródło Ŝycia i dbamy o naturę
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia oraz
z Cennikiem opłat za usługi róŜne świadczone przez MPWiK Sp. z o.o. oraz akceptuję ich treść.

podpis
wnioskodawcy * /inwestora *

ZOBOWIĄZANIE PONIESIENIA KOSZTÓW USŁUGI
Proszę o wystawienie faktury VAT za wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla:
nazwa inwestycji
adres inwestycji
Fakturę wystawić na:
Zobowiązuję się do dokonania płatności za powyŜszą usługę w terminie określonym na fakturze.

podpis wnioskodawcy * /inwestora *

W zakresie budynku wielorodzinnego lub budynku przemysłowego.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe dla nieruchomości – budynku wielorodzinnego lub budynku przemysłowego połoŜonego
przy ulicy

nr

we Wrocławiu KW nr

wysokość zabudowy – ilość kondygnacji najwyŜszego obiektu
dla budynków mieszkalnych (osiedli mieszkaniowych) – ilość mieszkańców
zapotrzebowanie wynosi:

ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIĄGU MIEJSKIEGO
Średnie dobowe
m 3/d

Max. dobowe
m3/d

obecnie

docelowe

obecnie

docelowe

X

X

X

X

Max. sekundowe

dm3/s
obecnie
docelowe

Woda z własnego ujęcia
m3/d

obecnie

docelowe

I. Socjalno-bytowe
II. Technologiczne
III. P. poŜarowe

dm3/s

dm3/s

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ
I. bytowe 1
II. przemysłowe 2
III. wody opadowe 3

X

X

podpis
wnioskodawcy* /inwestora*
1
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz uŜyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliŜonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. Nr 72 poz. 474 z późniejszymi
zmianami (w kaŜdym opisie powinno być ujednolicone: albo skrót albo cały wyraz), art. 2 ust 9).
2
Ścieki przemysłowe – ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład
działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a takŜe będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz. U. Nr 72 poz. 474 z póź. zmianami, art. 2 ust 11).
3
Wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i
parkingów są ściekami w rozumieniu Ustawy (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z póź. zmianami, art.2 pkt 8c)

* zaznaczyć właściwe

