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NR ZLECENIA

SYMBOL ODBIORCY

MIEJSCE WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA

-

-

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

/

K O D

-

K O D

-

/

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

/

/

Tel / e-mail

Proszę o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci: * (wypełnia Wnioskodawca)

❒

❒

wodociągowej

kanalizacyjnej

dla dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków z nieruchomości położonej przy: * (wypełnia Wnioskodawca)
Ulica, nr
Nr działki

AM

OBRĘB

Termin realizacji – 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku
Parametry sieci* (wypełnia Wnioskodawca)

L = ……………………………………………… φ..............................................................
L = ……………………………………………… φ..............................................................
Załączniki stanowiące dane do umowy:

❒

KRS Inwestora z którym podpisana ma być umowa, ze wskazaniem właściwej reprezentacji do podpisania umowy / wpis do ewidencji
działalności gospodarczej.

❒

Upoważnienie właściciela/inwestora dla pełnomocnika.

❒

Termin zakończenia budowy i przekazania sieci.

❒

Osoba upoważniona przez Inwestora do podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji oraz do sprawowania
nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.

❒

Numer konta bankowego Inwestora, na które MPWiK dokona przelewu.

❒

Kosztorys – wersja papierowa + wersja elektroniczna (plik .ath) opracowany przez Inwestora w sposób określony w przepisach
obowiązujących w MPWiK – „Metoda sporządzania kosztorysu określającego wartość sieci przy odpłatnym przekazaniu na rzecz MPWiK
S.A. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nowobudowanych przez Inwestora na terenie Gminy Wrocław” załączony do niniejszego
wniosku, podpisany przez sporządzającego i przez Inwestora.

Wypełnia Klient

Wypełnia pracownik MPWiK

* Pole obowiązkowe

**

Dotyczy osób fizycznych
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Załączniki do Wniosku wymagane do zawarcia umowy, stanowiące jej integralną część:

❒

Wpis aktu notarialnego/odpis księgi wieczystej nieruchomości Inwestora, do której dostarczana będzie woda i/lub odprowadzane będą ścieki.

❒

Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami, przez które przebiegać będzie trasa sieci (wypis z rejestru gruntów) z wyrysem z mapy
ewidencji gruntów z naniesioną trasą sieci.

❒

Plan sytuacyjny (projekt zagospodarowania terenu) z naniesioną trasą.

❒
❒

Oświadczenie właścicieli terenów, przez które przebiegać będzie sieć o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz
MPWiK S.A. na warunkach określonych w zasadach odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nowobudowanych
przez Inwestorów na terenie Gminy Wrocław.
Decyzja ZDiUM zezwalająca Wnioskodawcy na lokalizację sieci w pasie drogowym.

Wymienione załączniki (oprócz kosztorysu) należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Załączniki stanowiące kopie oryginałów dokumentów
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

Oświadczam, że sieć:

❒

wodociągowa

❒

kanalizacyjna

❒

odbioru ścieków

realizowana będzie w celu:

❒

dostaw wody
2

z budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej m ……………………………………………………………………….....
budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej m2 ……………………………………………………………………………..
budynków mieszkalnych

❒

❒

jednorodzinnych

wielorodzinnych

2

o powierzchni użytkowej m …………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że ustanowię na rzecz MPWiK S.A. służebność przesyłu na warunkach określonych w Wyciągu z Zasad
odpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nowobudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy
Wrocław na działce/ach nr …………………………………AM……………Obręb…………………………………………….., która/e jest/są
moją własnością, przez które przebiegać będzie sieć/i.

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.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Wyciągiem z Zasad odpłatnego przekazywania na rzecz MPWiK S.A. sieci wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych nowobudowanych przez Inwestorów na terenie Gminy Wrocław.

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
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