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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

maj 2019r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice
www.mpwikmyslowice.pl
Biuro Obsługi Klienta
poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 16:00
tel. (32) 223-59-39
Kasa
od godziny 7:00 do 11:00

Wykonywanie usług komercyjnych na zlecenie
 montaż i demontaż wodomierzy na życzenie odbiorców
 wymiana wodomierza i/lub zaworu głównego
uszkodzonego przez odbiorcę wody
 wymiana wodomierza i/lub zaworu głównego skradzionego
 nadzór branżowy nad robotami budowlanymi wykonywanymi
przez osoby trzecie w pobliżu urządzeń wod.-kan.
 odbiory techniczne na zlecenie prywatnych odbiorców
 wypompowywanie wody/ścieków z zalanych obiektów
na zlecenie zewnętrzne
 wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem
 instalacja telewizyjna kanalizacji
 przeprowadzanie wywiadów branżowych na zlecenie odbiorców
 dostawa wody na zlecenie odbiorców z pominięciem
sieci wodociągowej
 wykrywanie i lokalizacja awarii na zlecenie odbiorcy
 odbiór techniczny prywatnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 kontrole techniczne wodomierzy
 wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym
 kontrole sprawności hydrantów
 usługi budowlano-montażowe w zakresie budowy
i przebudowy przyłączy, budowa sieci wod-kan
 projektowanie sieci infrastruktury podziemnej
i przyłączy w zakresie wod-kan

Dyspozytornia
(zgłaszanie awarii)
tel. (32) 223-59-42

Całodobowe
pogotowie wod-kan

tel. 994
MPWiK

posiada do sprzedaży
działki komercyjne
na terenie Mysłowic
n ul. Obrzeżna Północna
o łącznej powierzchni 91 344 m2

n ul. Bończyka

o łącznej powierzchni 98 309 m2

bazę magazynową
n ul. Oświęcimska 52
o powierzchni 6 084 m2
wraz z zabudowaniami
o powierzchni 1113 m2

WYKAZ SPRZĘTÓW i POJAZDÓW / PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
lp.
1
3
2
4
5
6
7

marka numer
rejestracyjny

model ciężarowy
/ osobowy

rok
produkcji

przebieg
km / mth

Ciężarowy

2006

135 390 km

Osobowy

2008

174 420 km

Ciężarowy

2010

315 700 km

2016

silnik > 92,3 mth
palnik > 31,3 mth

2011

4,9 mth

2005

2841 mth

2008

02134 mth

FIAT PANDA
SM 46061
CITROEN BERLINGO
SM 39323
FORD TRANSIT
SM 65263
RECYKLER MADRO 3000
SK 915JN
(sprzęt w leasingu )
Agregat Prądotwórczy
GI 93
SM 56371
WALEC BOMAG
BW 138 AD

przyczepa
ciężarowa
WIOLA W4
przyczepa
ciężarowa
WIOLA W2
sprzęt
dwubębnowy

SPRĘŻARKA INGERSOLL

RAND 7/26E

rodzaj
paliwa

ładowność

dane charakterystyczne : waga
/ wydajność / max ciśnienie

wartość brutto środków
transportowych
(ocena techniczna)

ET

505 kg / 2 os

875 kg

3 000,00 zł

ET

5 os

1397 kg

9 950,00 zł

ON

1172 kg / 3 os

1828 kg

11 750,00 zł

Silnik diesel
7,4 kW / 3000 obr

ON

1100 kg

1795 kg / 2000 kg/h

przejęcie leasingu

Silnik diesel
85 kW / 1500 obr

ON

-

1148 kg / 133,9 A

41 400,00 zł

ON

-

4189 kg

67 500,00 zł

ON

-

745 kg

10 750,00 zł

rodzaj silnika
kW / pojemność
Silnik benzynowy
44 kW / 1242 cm³
Silnik benzynowy
66 kW / 1587 cm³
Silnik diesel
85 kW / 2198 cm³

Silnik diesel
34 kW / 2300 cm³
Silnik diesel
21,3 kW / 2800 obr

