ZAREJESTRUJ SIĘ W E-BOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

https://ebok.mpwik.com.pl/

Zgłoszenie legalizacji przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
*Data przyjęcia wniosku

Nr płatnika*:

Nr punktu sieci*:

*wypełnia pracownik Działu Obsługi Klienta

WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
…………………………………………………
miejscowość, data

Wnioskodawca:
Imię1) …………………………………………… Nazwisko1)

……………………………………………………

Nazwa Firmy 2) ……..…………………….………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania1)/siedziby2)**……………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji

………………………………………………………………………………………………

PESEL1)

NIP2)

tel.…………………………………………………. e-mail ……………………………………………………………..

Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego**
dotyczy nieruchomości położonej w …………………………………..
przy ul. …………………………………………………………….. nr ……………………
Zgłaszam do legalizacji przyłącze***:

wodociągowe

kanalizacyjne

na podstawie projektu budowlanego (nr uzgodnienia: ………………….)

wybudowane***:

bez uzgodnionego projektu budowlanego
Jednocześnie oświadczam że poprzez w/w przyłącze***:
Pobieram wodę z:

miejskiej sieci wodociągowej

ujęcia własnego

Odprowadzam ścieki do:

miejskiej sieci kanalizacyjnej

zbiornika bezodpływowego

W uzupełnieniu informuję ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
W załączeniu przekazuje kserokopie***:
wypisu z KW

aktu notarialnego

postępowania sądowego

decyzji o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości
decyzji o nadaniu nr NIP2)
mapa z naniesionym przyłączem

umowy najmu/dzierżawy**

wypisu z rejestru gruntów

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej2)

zaświadczenia o nadaniu nr REGON2)

aktualnego wypisu z KRS2)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy

inne…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dotyczy osób fizycznych: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz. 922) wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A z siedzibą w Warszawie,
przy Pl. Starynkiewicza 5, moich danych osobowych w celu realizacji powyższego zgłoszenia.
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania, a wszelkie dane
osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
administratorem danych osobowych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

…………………………………………………………..…….

(czytelny podpis i pieczątka Wnioskodawcy)
1)
Dotyczy klienta indywidualnego
2)
Dotyczy klienta instytucjonalnego
** niepotrzebne skreślić
*** odpowiednie zaznaczyć

