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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  
NA PRZYJĘCIE ODPADÓW  
LUB NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

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                                  
 
 

 
 

Proszę o zawarcie umowy na * 

❒ Przyjęcie odpadów z separatorów tłuszczów na oczyszczalnię „Janówek” (kod 19 08 09). 

❒ Przyjęcie odpadów z czyszczenia kanalizacji na oczyszczalnię „Janówek” (kod 19 08 99). 

❒ Przyjęcie odpadów ze studzienek kanalizacyjnych na oczyszczalnię „Janówek” (kod 20 03 06). 

❒ Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych z wozów asenizacyjnych. 

❒ Przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych z wozów asenizacyjnych.  

 

Szacowane ilości                                

Uwodnienie (dot. odpadów)                                

Miejsce dostaw- stacje zlewne
 

                               

                               

                               
 

 
 

 

Załączniki: 

Przyjęcie odpadów: 

❒ Kopia decyzji właściwego organu w sprawie zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności, (dla odpadu o kodzie 19 08 99  
– dla Innych niewymienionych odpadów wymagane jest wyspecyfikowanie rodzaju odpadu). 

❒ 
 

Karta Podstawowej Charakterystyki (dla odpadów o kodzie 19 08 99 dodatkowo testy na wymywanie wg rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dn. 08.01.2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz. U. z 2013, 
poz.38.) – przy pierwszej dostawie na składowisko. 

 

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

Przyjęcie nieczystości ciekłych: 

❒ Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu dostarczającego nieczystości do stacji zlewnych. 

❒ Kopia zezwolenia Prezydenta Miasta Wrocławia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta 
Wrocławia. 

❒ Plan ilości odprowadzanych nieczystości m
3
/miesiąc. 

❒ Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych. 
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Uwagi Wnioskodawcy/Pełnomocnika: 
 
Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż wskazany w pozycji Wnioskodawca/Pełnomocnik) 

 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

Tel / e-mail                                  

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

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 

 

 
 

 

NINIEJSZY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W BOK MPWiK S.A. W TERMINIE MIN 7 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ 
WYKONANIA ZLECONEJ USŁUGI 
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