WNIOSEK
O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY
I/LUB ODBIORU ŚCIEKÓW

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
NR ZLECENIA

MIEJSCE WROCŁAW

SYMBOL ODBIORCY

DATA ZŁOŻENIA

-

-

INWESTOR* ( wypełnia Wnioskodawca)
Imię i Nazwisko /
Nazwa
Ulica, nr
Miejscowość, Kod
PESEL/NIP/REGON

/

/

/

/

K O D

-

K O D

-

Tel / e-mail
PEŁNOMOCNIK* (wypełnia Wnioskodawca)
Imię i Nazwisko /
Nazwa
Ulica, nr
Miejscowość, Kod
PESEL/NIP/REGON
Tel / e-mail

Proszę o wydanie zapewnienia i określenie warunków: * (wypełnia Wnioskodawca)

❒

❒

dostawy wody

odbioru ścieków bytowych/przemysłowych

❒

odbiór ścieków opadowych i roztopowych

dla:

❒

budynku mieszkalnego jednorodzinnego

❒

❒

Inne (podać rodzaj obiektu)....................................................................................................................................................

budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obiekt:

❒

istniejący

❒

❒

projektowany

w rozbudowie/przebudowie

Dla nieruchomości położonej przy: * (wypełnia Wnioskodawca)
Ulica, nr
Nr działki

OBRĘB

AM

KW
Liczba kondygnacji najwyższego budynku

Liczba mieszkańców – dla budynków mieszkalnych

Oświadczam, że dla nieruchomości zapotrzebowanie wynosi: * (wypełnia Wnioskodawca):

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE:
Powierzchnia spływu ścieków
opadowych i roztopowych4
w m2
obecnie

docelowo

I. Socjalno – bytowe

X

X

II. Technologiczne
III. P. pożarowe

X

X

z sieci zew.

X

X

wewnętrzne na terenie
nieruchomości

X

X

Max. Dobowe

Max. Sekundowe

Woda z własnego ujęcia

m3/d

dm3/s

m3/d

obecnie

docelowo

X

X

X

X

obecnie

docelowo

obecnie

docelowo

X

X

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH O CHARAKTERZE:
I. Bytowym1

X

X

II. Przemysłowym2

X

X

III. Ścieki opadowe i roztopowe

3

Wypełnia Klient

Wypełnia pracownik MPWiK

* Pole obowiązkowe

**

Dotyczy osób fizycznych

1/2

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, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez wnioskodawcę 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)

3.

Wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych,
w rozumieniu Ustawy (Dz. U. Nr 123 poz 858 rok 2006)

4.

Powierzchnia spływu wód opadowych i roztopowych - powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych,
usługowych i składowych, baz transportowych oraz dachów, dróg i parkingów.

kanalizacyjne, pochodzące
usługowych i składowych,

z powierzchni zanieczyszczonych
baz transportowych oraz dróg i

o trwałej nawierzchni,
parkingów są ściekami

Termin wydania zapewnienia – do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku
Odbiór – pocztą
Załączniki:

❒

Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną zabudową.

❒

Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością: np. aktualny wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją
lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z Dz. U. 2003 Nr120, poz. 1127).

❒

Upoważnienie właściciela / inwestora dla pełnomocnika.

❒

Koncepcja zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym – dotyczy nieruchomości, na których planowana jest budowa
kilku obiektów.

❒

Bilans ilości wód opadowych z określeniem ilości i rodzaju powierzchni odwadnianej, przyjętych współczynników redukcyjnych spływu dla
każdego rodzaju powierzchni.

Uwaga: Dla terenów, z których odprowadzane są już wody opadowe należy przedstawić bilans przed i po rozbudowie/przebudowie. Natężenie
3

deszczu przyjmować nie mniejsze niż 130 dm /s/ha. Bilanse powinny być sporządzane dla zapotrzebowania od 5 dm3/s i w górę lub dla powierzchni
odwadnianych powyżej 500 m2.

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

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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.
2.
3.
4.
5.

Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK S.A. 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 2002 r. nr 101, poz. 926 z póz. Zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego
wniosku na usługę.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania.
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

Wypełnia Klient

Wypełnia pracownik MPWiK

* Pole obowiązkowe

**

Dotyczy osób fizycznych

2/2

