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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 UZGODNIENIE PROJEKTU 
BUDOWLANEGO/WYKONAWCZEGO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ 

 
 

 
 

NR ZLECENIA  NUMER KLIENTA  MIEJSCE   WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA   -   -     

INWESTOR*  

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 uzgodnienie dokumentacji technicznej: *  

❒ sieci wodociągowej  ❒ sieci kanalizacji sanitarnej ❒ sieci kanalizacji odprowadzającej ścieki opadowe i roztopowe
1
 
 

ADRES INWESTYCJI: *  

Ulica                                  

                                  

Nr działki          AM       OBRĘB              
 

 
 

 

1Ścieki 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. Nr 123  poz. 858 rok 2006) 

 

Termin realizacji usługi: 21 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z poprawnie wykonaną dokumentacją. 
 
Odbiór uzgodnienia: 

❒ Osobisty    ❒ Poczta 

 

Załączniki: 

❒ 2 egzemplarze projektu budowlanego/wykonawczego. 

❒ Upoważnienie właściciela - inwestora dla pełnomocnika składającego Wniosek. 

 

 
 

 

 
 

 

Uwagi Inwestora/Pełnomocnika: 
 
Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny, iż wskazany w pozycji Inwestor/Pełnomocnik) 

 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

Tel / e-mail                                  
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.................................................................................................................................................................................................

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

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

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 

Inwestora/Pełnomocnika 
 

 


	comb_1: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	comb_4: 
	undefined_3: 
	K: 
	comb_7: 
	D: 
	undefined_4: 
	PESELNIPREGON: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	comb_15: 
	undefined_9: 
	K_2: 
	comb_18: 
	D_2: 
	undefined_10: 
	PESELNIPREGON_2: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	comb_25: 
	toggle_1: Off
	ADRES INWESTYCJI: 
	UlicaRow1: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	AM: 
	comb_30: 
	fill_1: 
	undefined_16: Off
	fill_2: 
	undefined_17: Off
	comb_31: 
	undefined_18: 
	K_3: 
	comb_34: 
	D_3: 
	undefined_19: 
	O: 
	1: 
	2: 
	3: 
	sieci kanalizacji sanitarnej: Off
	sieci kanalizacji ścieki opadowe i roztopowe: Off
	Grupa1: Off


