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Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice 

 

ZLECENIE WYKONANIA 

USŁUGI BUDOWY  

PRZYŁĄCZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data wpływu, numer kancelaryjny) 
 

Zlecenie wykonania usługi budowy przyłącza obejmuje całość robót związanych z podłączeniem działki do sieci wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej. Zlecenie będzie realizowane zgodnie z obowiązującą procedurą KROK PO KROKU przyłączenia do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapewnienia dostawy wody oraz odbioru ścieków. Zakończeniem zlecenia będzie 

podpisanie umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków. 
 

Inwestor  Pełnomocnik 
Imię i nazwisko / Nazwa firmy: Imię i nazwisko / Nazwa firmy: 

  

Ulica: Ulica: 

Kod pocztowy / Miejscowość: Kod pocztowy / Miejscowość: 

Adres do korespondencji: 

 

Adres do korespondencji: 

 

Telefon kontaktowy: Telefon kontaktowy: 

NIP: NIP: 

 

Lokalizacja nieruchomości, której dotyczy podłączenie: 
Numer ewidencyjny działki: Nazwa ulicy  (i numer budynku): 

 

Zlecam wykonanie usługi budowy przyłącza*: 

WODOCIĄGOWEGO  

KANALIZACJI SANITARNEJ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
 

ETAP 1  – WARUNKI PRZYŁĄCZENIA* 
 

a)    proszę o wydanie warunków podłączenia nieruchomości do sieci  
Do wniosku należy dołączyć: 

• uzupełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci – DR2 i/lub DR4 z załącznikami 
 

b) informuję, że zostały wydane warunki przyłączenia do sieci: 

wodociągowej, o sygn.: ……………………………………………………………………… z dnia ……………………………..…. 

kanalizacji sanitarnej, o sygn.: …………………………………………………………… z dnia …………………………………. 

kanalizacji deszczowej, o sygn.: …………………………………………………………. z dnia …………………………………. 

inne, o sygn.: ………………………………… …………………………………………………. z dnia ………………………………….. 
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ETAP 2 – DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

proszę o opracowanie dokumentacji projektowej/ planu sytuacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia 
Do wniosku należy dołączyć: 

• zaktualizowaną mapę zasadniczą w zakresie „S+U+E+W”/ mapę do celów projektowych, 

• plan zagospodarowania terenu dla wnioskowanej nieruchomości, 

• rzut instalacji wod-kan projektowanego obiektu, 

• zgoda na przeprowadzenie przyłącza przez tereny prywatne (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), 

• pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

Dokumentacja techniczna zostanie przekazana wraz z wyceną robót. Akceptacja kosztów będzie podstawą rozpoczęcia etapu 3. 

ETAP 3 – ROBOTY BUDOWLANE 

proszę o wykonanie budowy przyłącza zgodnie z dokumentacją projektową/planem sytuacyjnym 
Do wniosku należy dołączyć: 

• uzgodnioną dokumentację projektową lub plan sytuacyjny opracowany przez osobę uprawnioną zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, 

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

• pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

Przed rozpoczęciem prac w terenie Spółka przedstawi wycenę robót. Wycena obejmie całość kosztów związanych z budową przyłącza, w tym, materiał, 

robocizna, pomiary geodezyjne, badanie wody, inne. 

Inwestor ponosi koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogi (jeżeli taka sytuacja ma miejsce).  

Etap  3 będzie realizowany w oparciu o procedurę KROK PO KROKU obowiązującą w Spółce. 

Dodatkowe informacje: 

Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji po otrzymaniu ZLECENIA WYKONANIA USŁUGI BUDOWY 

PRZYŁĄCZA skontaktuje się telefonicznie celem ustalenia szczegółów realizacji zadania. 
 



W przypadku przerwania wykonania ETAPÓW (2 lub 3) ZLECENIA WYKONANIA USŁUGI BUDOWY PRZYŁĄCZA wyrażam zgodę na 

obciążenie mnie poniesionymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kosztami zrealizowanego zadania. 

Oświadczam, że należność zostanie uregulowana zgodnie z wystawioną fakturą po wykonaniu usługi. W razie nie uregulowania 

należności Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury za wykonaną usługę bez mojego podpisu.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPWiK Mysłowice dla rozpatrzenia i realizacji WNIOSKU. 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego numeru telefonu przez MPWiK Mysłowice do kontaktów związanych z rozpatrzeniem i realizacją WNIOSKU. 
  Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w MPWiK Mysłowice.* 

 

 *zaznaczyć właściwe

 

 

 

……………………………………………………..………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis Inwestora / Pełnomocnika*) 

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

• pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, 
 
Przyjmuje i potwierdza pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach: 

Potwierdzam kompletność wniosku: 
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Karta realizacji: ZLECENIA WYKONANIA USŁUGI BUDOWY PRZYŁĄCZA nr ……………… 
WODOCIĄGOWEGO  

KANALIZACJI SANITARNEJ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Osoba do kontaktu(pracownik MPWiK): 

Telefon/ e-mail: 

 

ETAP 1  – WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 

Zlecenie zostanie wykonane w oparciu o warunki przyłączenia do sieci: 

wodociągowej, o sygn.: ……………………………………………………………………… z dnia ……………………………..…. 

kanalizacji sanitarnej, o sygn.: …………………………………………………………… z dnia …………………………………. 

kanalizacji deszczowej, o sygn.: …………………………………………………………. z dnia …………………………………. 

inne, o sygn.: ………………………………… …………………………………………………. z dnia ………………………………….. 

ETAP 2 – DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Opracowanie dokumentacji technicznej: 

projekt 

plan sytuacyjny 

Data realizacji: 

Uwagi/Ustalenia: 

 

……………………………………………………                 ……………………………………………     
Podpis Inwestora/Pełnomocnika                        Podpis/pieczątka Pracownika Spółki                       

 

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi: 

Akceptuję powyższą kwotę robót budowlanych, proszę o realizację zadania. 

               ……………………………………………     
Podpis Inwestora/Pełnomocnika                       

ETAP 3 – ROBOTY BUDOWLANE 

Data realizacji: 

Uwagi/Ustalenia: 

 

 

 

……………………………………………………                 ……………………………………………     
Podpis Inwestora/Pełnomocnika                        Podpis/pieczątka Pracownika Spółki                       

Związku z wykonaniem robót budowlanych objętych zleceniem nie wnoszę uwag/ wnoszę uwagi. 

Uwagi: 

 

 

……………………………………………………                 ……………………………………………     

Podpis Inwestora/Pełnomocnika                        Podpis/pieczątka Pracownika Spółki                       

 
Załącznik: Wycena robót budowalnych 


