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Miejskie Przedsiębiorstwo 

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

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI*: 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ  
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data wpływu, numer kancelaryjny) 
 

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: 

Pesel / NIP: Pesel / NIP: 

 

Określenie potrzeb wnioskodawcy dla nieruchomości, która ma zostać podłączona do sieci: 

Numer ewidencyjny działki:  Charakterystyka obiektu*: 
budynek jednorodzinny      budynek typu „bliźniak”   
budynek wielorodzinny  osiedle mieszkaniowe    
zakład produkcyjny/usługowy obiekt handlowy 
obiekt użyteczności publicznej 
inny (jaki?): ……………………………………………………………………………………. 

Nazwa ulicy  (i numer budynku):  
obiekt istniejący                     obiekt projektowany 

Dzielnica: posiadam własne ujęcie wody         nie posiadam własnego ujęcia  wody 

Charakterystyka inwestycji – przeznaczenie i sposób wykorzystania obiektu: 
 
 
 
 

Planowany termin poboru wody: Planowany termin odprowadzania ścieków: 

Zapotrzebowanie na wodę*: 

Wyszczególnienie Średniodobowe (m3/d) 
Maksymalne 

(m3/h) 
Maksymalne (dm3/s) Ilość osób Uwagi 

Cele bytowe      

Cele technologiczne      

Cele przeciwpożarowe      

Cele inne     jakie : 

Odprowadzanie ścieków*: 

ścieki bytowe      

ścieki przemysłowe      
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Informacja dotycząca odprowadzanych ścieków przemysłowych: 

Opis procesu technologicznego wynikający z profilu prowadzonej działalności ( wraz z opisem urządzeń do podczyszczania ścieków, jeśli takie występują): 

 

 

 

 

 

 

 

Przybliżony skład podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności3 

 

 

 

 

 



Objaśnienia: 
1 ścieki bytowe; rozumie się przez to 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.  

Odbiorcy należący do tej grupy: gospodarstwa domowe, nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi, gospodarstwa domowe, nieruchomości 

zabudowane budynkami wielolokalowymi czyli wspólnoty, spółdzielnie itp.), ogródki działkowe, instytucje użyteczności publicznej (biblioteki, kościoły, muzea, 

urzędy, szkoły i pozostałe jednostki edukacyjne, żłobki i przedszkola, niektóre placówki prowadzące działalność gospodarczą: budynki biurowe (kancelarie, biura 

rachunkowe, instytucje itp. ),drobna działalność gospodarcza (sklepy spożywcze, usługi i pozostały handel), posterunki policji i straży miejskiej, posterunki straży 

pożarnej, hotele, zakłady karne, obiekty służby zdrowia i hospicja, domy pomocy społecznej; 

 
2 ścieki przemysłowe; to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 

urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.  

Odbiorcy należący do tej grupy: zakłady przemysłowe (metalurgiczny, budowlany, chemiczny, elektromaszynowy, przemysł węglowy, przemysł tekstylny   

i odzieżowy), zakłady przemysłowe związane z przetwórstwem i produkcją żywności (mleczarnie, rzeźnie i masarnie, browary, produkcja soków, piekarnie, 

cukiernie itp.), pozostałe zakłady przemysłowe (np. produkcja odzieży, obuwia), sklepy wielkopowierzchniowe (hipermarkety, domy handlowe, supermarkety, 

osiedlowe dyskonty), restauracje i kawiarnie, myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe, odcieki z miejsc magazynowania odpadów w przypadku braku 

zadaszenia); 

 
3 dotyczy ścieków przemysłowych, należy podać wybrane wskaźniki charakterystyczne dla profilu prowadzonej działalności w oparciu  

o wykaz wskaźników zwartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zawartych  

 w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

prowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 


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: 

• plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i sieci uzbrojenia terenu, 

• kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, wypis z rejestru gruntu, wypis z księgi wieczystej), 

• odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji podmiotu – dotyczy osób prawnych, 

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

Potwierdzam kompletność wniosku: 


