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MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 14/16 50–421 Wrocław  
NIP 896-000-02-56   
tel.   +48 71 34-09-500 (centrala)  +48 71 34-09-655 (informacja) 
faks +48 71 37-23-720 bok@mpwik.wroc.pl  www.mpwik.wroc.pl 

WNIOSEK  
 

 

O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE  
W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW 

NR ZLECENIA  NUMER KLIENTA  MIEJSCE   WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA   -   -     
 

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG*  

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

KRS                                  

Tel / e-mail                                  

PEŁNOMOCNIK*  

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

KRS                                  

Tel / e-mail                                  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

Wnioskuję o zawarcie umowy na*  

❒ dostawę wody    ❒ odbiór ścieków bytowych 

❒ odbiór ścieków przemysłowych i innych niż bytowe   

 
1. Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu  

lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. nr 123 poz. 858 rok 2006.).  
2. Ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością 

handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz. U. nr 123 poz. 858 rok 2006). 

Dla nieruchomości położonej przy: *  

Ulica, nr                                  

Nr KW              Nr działki                  

 
W przypadku nabycia tytułu prawnego do nieruchomości z rynku wtórnego.  
 

DANE SPRZEDAJĄCEGO / ZBYWAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCI * 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /          /            

Tel / e-mail                                  

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    
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Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.  

 

Załączniki: 

❒ 
Odpis dokumentu wskazującego tytuł prawny do nieruchomości lub opis statusu prawnego wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym wraz z odpisem dokumentów potwierdzających nieuregulowany stan prawny nieruchomość. 

❒ Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych. 

❒ Protokół zdawczo-odbiorczy lub wypełnione poniższe oświadczenie. 
 

 

 
 

 

 

W związku ze sprzedażą/kupnem ww. nieruchomości niniejszym składamy oświadczenie o stanie odczytu wodomierza głównego  
i odlicznika

**
 na dzień: 

❒ sprzedaży nieruchomości/obiektu ❒ najmu nieruchomości/obiektu 

❒ kupna nieruchomości/obiektu ❒ dzierżawy nieruchomości/obiektu 
 
 

 

 

Wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości: *  

Nr fabryczny              Nr zakładowy                 

Stan (m
3
)              data                  

lokalizacja                                  

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę                  Nr Odbiorcy          

Uwagi  
 
 

 

 
 

 
 

Wodomierz odliczający zainstalowany na przyłączu wodociągowym dla nieruchomości: * 

Ulica, nr                                  

Nr KW              Nr działki                  

Nr fabryczny              Nr zakładowy                 

Stan (m
3
)              data                  

lokalizacja                                  

Nr Umowy o zaopatrzenie w wodę                  Nr Odbiorcy          

Uwagi  

 
  

........................................... 
Czytelny podpis Sprzedającego 

 
 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków 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. 
 

 

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  

Wnioskodawcy/Odbiorcy 
usług/Pełnomocnika 
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