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CO PROPONUJEMY
Rozwiązujemy pojawiające się problemy poprzez sprawne 
wdrażanie działań naprawczych, jeśli pojawiły się wątpliwości, 
czy gospodarka wodno-ściekowa jest odpowiednio 
prowadzona, a urządzenia prawidłowo użytkowane.

Pomagamy w zaplanowaniu koniecznych inwestycji 
i  modernizacji minimalizujących przyszłościowo ryzyko 
wystąpienia problemów z wodą i ściekami.
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Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy oprócz 
działalności podstawowej, jaką stanowi dostarczanie wody 
oraz odprowadzanie ścieków, oferują również dodatkowe, 
odpłatne usługi specjalistyczne.

Oferta usługowa Spółki została stworzona na podstawie analizy 
zgłoszeń oraz rozeznania rynku i jest skierowana głównie do 
klientów instytucjonalnych oraz biznesowych z różnych branż 
gospodarki.

Wykwalifikowana kadra, specjalistyczny sprzęt oraz wieloletnie 
doświadczenie to gwarancja jakości usług oraz satysfakcji 
wszystkich odbiorców.

WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL

CO ZYSKAJĄ FIRMY
Unikną niepotrzebnych reperkusji związanych z nieprzestrzeganiem 
wymagań i zaleceń z zakresu obowiązujących przepisów prawnych.

Zaoszczędzą czas przy realizacji inwestycji i ograniczą 
potencjalne koszty związane z nieprawidłową eksploatacją 
obiektów wod.-kan., a tym samym zwiększą swoje zyski.

WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL
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PROJEKTOWANIE I BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

Zaplanowanie, organizacja oraz przeprowadzenie procesu budowlanego 
nie są łatwe. Dla wszystkich firm, które planują uzbrojenie swojej 
nieruchomości w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, proponujemy 
wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.

Aby skorzystać z usługi 
wystarczy w siedzibie MWIK 
lub mailowo złożyć wniosek  
ze strony 13.

GOSPODARKA WODNA

Eksploatacja obiektów wodnych

SIECI WODOCIĄGOWE • STACJE UZDATNIANIA WODY
• UJĘCIA AWARYJNE • STUDNIE I POMPY GŁĘBINOWE

Eksploatacja obejmuje konserwację oraz bieżący nadzór nad obiektem, mające 
zagwarantować jego bezawaryjne, ekonomiczne i długotrwałe funkcjonowanie.

Usługi realizowane są w ramach indywidualnych umów na przyjęcie przez 
MWiK do eksploatacji obiektów wodociągowych. Po przekazaniu nam obiektu 
wykonywane są prace gwarantujące jego sprawność.

Cena za usługi jest ustalana indywidualnie i zależy przede wszystkim od 
rodzaju, wielkości, a także stanu technicznego obiektu i warunków jego pracy. 
Dlatego przyjęcie obiektu każdorazowo poprzedza wizja lokalna, w trakcie 
której oceniane są warunki dojazdu specjalistycznego sprzętu, zakres zadań 
oraz częstotliwość ich wykonywania.

Realizujemy inwestycje na każdym 
etapie prac, dlatego można zwrócić się 
do nas w dowolnym momencie i  w  razie 
konieczności przygotujemy projekt przyłącza 
jak i  wykonamy przyłącze pod projekt 
własny klienta.

Na każde zaprojektowane i wykonane 
przez Spółkę przyłącze udzielamy 
3-letniej gwarancji.

Przykładowy wniosek
o eksploatację przyłącza
na stronie 14.

W ramach współpracy zapewniamy:

 opracowanie indywidualnej wyceny całej inwestycji,

 zaprojektowanie przyłącza i przejście przez drogę urzędową 
z pozyskaniem niezbędnych dokumentów, w tym: map do 
celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów, uzgodnień 
dotyczących projektu budowlanego i zajęcia pasa drogowego 
wraz ze zmianą organizacji ruchu,

 wybudowanie przyłącza wraz z odtworzeniem nawierzchni do 
stanu sprzed budowy,

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem nowego 
przyłącza na mapę geodezyjną miasta.

Przekazując nam przyłącze do eksploatacji,
zyskuje się profesjonalną obsługę na wiele lat.

W ramach eksploatacji oferujemy:

prowadzenie nadzoru,

przeprowadzanie przeglądów technicznych,

wykonywanie prac konserwacyjnych,

dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw,

wykonywanie czyszczeń i płukań przyłączy
z nagromadzonych zanieczyszczeń.
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GOSPODARKA WODNA

Naprawy, czyszczenia, przeglądy

Kompleksowo obsługujemy wszystkich użytkowników, zarówno tych 
podłączonych do miejskich wodociągów, jak i korzystających z własnego 
ujęcia wody. Nasza dbałość o należyty stan techniczny i sanitarny przyłączy, 
instalacji wodociągowych oraz studni głębinowych jest kluczowa dla 
utrzymania dobrej jakości wody, w tym jej smaku, zapachu i barwy.

Jednak aby wszystko funkcjonowało prawidłowo, należy przestrzegać zasad 
związanych nie tylko z regularnym czyszczeniem i konserwacją instalacji, ale 
należy również zadbać o sprawne usuwanie powstałych awarii.

W ramach usług przeprowadzamy:

dezynfekcję i płukania instalacji wodociągowej lub odcinków 
sieci wodociągowej,

obsługę, diagnostykę, naprawę lub wymianę pomp głębinowych,

czyszczenia studni głębinowych.

Ponadto proponujemy realizację dodatkowych usług, w tym:

lokalizację trasy przewodów wodociągowych, skrzynek i pokryw,

rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych,

lokalizację wycieku na przewodach wodociągowych,

naprawę przyłączy wodociągowych,

przeglądy kamerą TV studni głębinowych do 100 m.

Formularz na zlecenie
wybranej usługi
wodociągowej – strona 15.

Formularz na zlecenie
usług geologicznych
– strona 16.

GOSPODARKA WODNA

Badania i pomiary wody

Woda wykorzystywana w zakładach produkcyjnych lub obrocie żywnością, 
działalności handlowej, w budynkach użyteczności publicznej, budynkach 
mieszkalnych winna spełniać wymagania zgodnie z ustalonymi normami 
prawnymi.

Oferujemy szereg badań fizyko-chemicznych, hydrobiologicznych oraz 
bakteriologicznych wykonywanych przez akredytowane Centralne Laboratorium.

Badamy jakość:
wody głębinowej (np. studnie, piezometry),

wody powierzchniowej (np. kąpieliska, łowiska),

 wody technologicznej mającej zastosowanie 
w zmiękczaczach wody, stacjach uzdatniania 
wody czy kotłach, instalacjach co.,

wody chłodniczej,

wód opadowych i roztopowych,

 wody przeznaczonej do spożycia, badanej 
w celu kontroli sanitarnej lub w celu przyłączenia 
(np. woda pitna, woda butelkowana, woda 
stosowana w rolnictwie i przemyśle),

wody w basenach i pływalniach.

Ponadto również realizację dodatkowych usług, w tym:

przeprowadzamy pomiary ciśnienia wody z rejestracją danych,

dokonujemy poboru próbek wód podziemnych ze studni
lub piezometrów,

realizujemy zamówienia pomiaru zalegania zwierciadła 
wody podziemnej.

Dzięki badaniom i uzyskanym wynikom można zapobiec negatywnym 
skutkom zanieczyszczeń wody oraz uruchomić procedurę wdrożenia 
odpowiednich działań naprawczych.
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GOSPODARKA WODNA

Doradztwo technologiczne

Zakłady przemysłowe są jednymi z głównych odbiorców wody wśród firm 
prowadzących działalność gospodarczą. Efektywne wykorzystanie wody 
pozwala na optymalizację jej zużycia w procesie produkcyjnym, w rezultacie 
prowadząc do znacznych oszczędności.

Doradzimy klientom, z każdej gałęzi przemysłu, w jaki sposób mogą 
zoptymalizować zużycie wody, zmniejszając dzięki temu swoje oddziaływanie 
na środowisko naturalne, a jednocześnie obniżając koszty operacyjne.

Dodatkowo proponujemy również:

wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych 
oraz odprowadzanie wód do wód lub gruntu,

opracowanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody,

przygotowywanie dokumentacji hydrogeologicznej i geotechnicznej,

doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Eksploatacja i konserwacja obiektów kanalizacyjnych

OCZYSZCZALNIE I PODCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
• PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW • STUDNIE KANALIZACYJNE
• INSTALACJE I SIECI KANALIZACYJNE • STACJE ZLEWNE

Celem eksploatacji kanalizacji jest zapewnienie stałego odpływu ścieków 
z  nieruchomości. Aby warunek ten mógł być spełniony, musi być ona 
utrzymywana w pełnej sprawności przez cały okres użytkowania.

Prawidłowa eksploatacja obiektów jest podstawą właściwej ich pracy oraz 
długiego czasu funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
problemów związanych z funkcjonowaniem kanalizacji zarówno sanitarnej, 
jak i deszczowej, zespół naszych doświadczonych pracowników, grupa 
technologów, własne laboratorium i zaplecze warsztatowe zagwarantują 
najlepsze wsparcie dla eksploatowanej przez nas infrastruktury.

Jesteśmy przygotowani do podjęcia współpracy po podpisaniu umowy, 
w ramach której gwarantujemy sprawność i prawidłowe funkcjonowanie 
obiektów kanalizacyjnych.

Zakres prowadzonych przez nas czynności eksploatacyjnych obejmuje przeglądy, 
konserwacje, remonty. Przeglądy instalacji i urządzeń kanalizacyjnych mają na 
celu kontrolę i stwierdzenie uszkodzeń oraz ocenę stanu zużycia elementów. 
Dzięki nim możliwe jest szybkie usunięcie usterek podczas działań 
konserwacyjnych.

Przykładowy wniosek
o przyjęcie przyłącza do 
eksploatacji na stronie 14.

W ramach współpracy zapewniamy:

prowadzenie nadzoru,

przeprowadzanie przeglądów technicznych,

wykonywanie prac konserwacyjnych,

dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw,

usuwanie powstałych awarii,

wykonywanie czyszczeń i płukań.

Nasze usługi obejmują:

 prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego nad 
ujęciami wody, jej dystrybucją i stacjami uzdatniania wody 
(wykonywanie analiz, dobór złóż oraz optymalizacja dozowania 
preparatów chemicznych),

 tworzenie i sprawdzenie posiadanych projektów 
technologicznych wraz z formułowaniem wytycznych dla 
koniecznych remontów oraz modernizacji urządzeń lub 
instalacji,

 sprawdzanie zgodności projektu technologicznego pod kątem 
spełniania norm jakości wody pitnej i wody w basenach,

 wsparcie pracowników ochrony środowiska w aspektach 
związanych z prowadzeniem gospodarki wodnej.
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Naprawy, czyszczenia, przeglądy

Odpowiedni i sprawny system odprowadzania ścieków powinien 
funkcjonować przy każdym użytkowanym obiekcie. W celu zachowania 
pełnej sprawności kanalizacji konieczne jest jak najszybsze usuwanie 
wszelkich usterek oraz regularne sprawdzanie jej stanu technicznego.

Prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji możliwe jest tylko wtedy, gdy 
instalacja jest w pełni drożna, wykonana we właściwy sposób, nieposiadająca 
uszkodzeń mechanicznych. Jednak nie unikniemy gromadzenia się 
różnorodnych osadów, nawet w przypadku sprawnej kanalizacji.

Czyszczenie kanalizacji jest bardzo ważne i polega na usuwaniu 
z obiektów kanalizacyjnych wszelkiego rodzaju odkładających się osadów 
i zanieczyszczeń.

Dlatego zalecamy wykonywanie regularnych przeglądów, napraw oraz 
czyszczenie kanalizacji, rurociągów, studzienek i przepompowni ścieków. 
Wskazane byłoby przynajmniej jednokrotne czyszczenie kanalizacji w ciągu 
roku.

Formularz na zlecenie
wybranej usługi
kanalizacyjnej – strona 17.

Formularz na zlecenie
badania ścieków
na stronie 18.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Badanie ścieków i osadów

Badania ścieków i osadów ściekowych należą do obowiązków każdego 
przedsiębiorstwa. Ścieki przemysłowe powstają w trakcie procesów 
technologicznych i aby ocenić ich szkodliwość, trzeba znać nie tylko skład 
ich ogólnego odpływu z całego zakładu przemysłowego, lecz także skład 
strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji. Dzięki analizie 
ścieków możliwe jest przeprowadzenie procesów naprawczych mających na 
celu poprawę ich jakości.

Zużyta woda, czyli ścieki, zawiera wiele różnych związków organicznych 
i nieorganicznych. Systematyczna analiza laboratoryjna ścieków i osadów 
umożliwia gromadzenie informacji o ich składzie, co z kolei pozwala określić 
niezbędne działania, jakie należy podejmować, aby ograniczyć ich negatywny 
wpływ na środowisko naturalne.

Celem przeprowadzania badań jest sprawdzenie, czy parametry ścieków 
są zgodne z zawartymi umowami, pozwoleniami wodno-prawnymi 
i  powszechnie obowiązującym prawem, między innymi Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Przeprowadzamy badania 
jakości ścieków:

surowych,

oczyszczonych,

technologicznych.

Badamy osady
na obecność:

bakterii z rodzaju
Salmonella,

żywych jaj pasożytów
jelitowych.

Nasze usługi obejmują:

przeglądy sieci lub przyłączy kanalizacyjnych,

 przeglądy kamerą TV na sieciach lub przyłączach kanalizacyjnych, 
czyszczenia kanalizacji,

naprawy kanalizacji,

badania szczelności instalacji kanalizacji wewnętrznej.
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Doradztwo technologiczne

Ścieki wytwarzane przez zakłady przemysłowe prowadzące zróżnicowaną 
działalność posiadają za każdym razem inny skład, który zależy od profilu 
danego przedsiębiorstwa i prowadzonej w nim produkcji. W związku z tym 
mogą w nich występować nawet toksyczne substancje, dlatego postępowanie 
ze ściekami wymaga odpowiednich metod i nadzoru technologicznego.

WNIOSEK O WYCENĘ

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

ul. Toruńska 103 
85-817 B y d g o s z c z 

Wniosek o wycenę 
„Projektujemy i budujemy” 

Numer: 
 

Dział Techniczny Data: 

 

 
 

 

 *wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X 
 

….………………………………………….  
Podpis  Wnioskodawcy 

Dane Wnioskodawcy Pieczątka potwierdzająca wpływ 
dokumentu do MWiK 

Imię i nazwisko/Firma 

 
 
 
 

 

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

Telefon kontaktowy  

Adres e - mail  

Wnioskuję o przygotowanie oferty cenowej na:* projekt             budowę 

1 przyłącza wodociągowego   

2 przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego   

3 przyłącza kanalizacyjnego deszczowego   

Adres inwestycji 

Ulica, nr 

 

Numer działki  Obręb  

Posiadana dokumentacja:* 

Warunki przyłączenia do sieci                 nie             tak    znak RT.405/…                                 z dnia  

Projekt uzgodniony przez MWiK             nie             tak    znak RT.403/…                                 z dnia  

Oświadczenie Wnioskodawcy 
✓ Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi   

i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. w celu : 

a) realizacji niniejszego wniosku,  

b) przekazywania mi drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych i marketingowych,  

c) przekazywania mi telefonicznie na podany przeze mnie numer telefonu treści dotyczących oferty MWiK Bydgoszcz,  

d) przeprowadzania badań ankietowych.  

Dodatkowo proponujemy również: 

opracowanie i uzgadnianie projektów 
rekultywacji, np. przywrócenie terenu 
do stanu pierwotnego w oparciu 
o przeprowadzone wcześniej badania 
jakości gruntu i wód podziemnych.

Wsparcie przez naszą Spółkę obejmuje:

 prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego nad 
procesem oczyszczania ścieków i przeróbką osadów ściekowych, 
z wyłączeniem firm bezpośrednio kontrolowanych przez Spółkę 
MWiK,

 wsparcie pracowników ochrony środowiska w aspektach 
związanych z prowadzeniem gospodarki ściekowej,

 opracowanie planu rozwoju oraz modernizacji urządzeń 
kanalizacyjnych,

 tworzenie i weryfikację projektów technologicznych wraz 
z formułowaniem wytycznych dla koniecznych remontów 
lub modernizacji,

 udzielanie wskazówek technologicznych pozwalających 
na optymalizację pracy obiektów tak pod względem kosztów, 
jak i ochrony środowiska,

 doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.
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WNIOSEK O EKSPLOATACJĘ PRZYŁĄCZA USŁUGI WODOCIĄGOWE
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  

w Bydgoszczy – sp. z o.o. 
ul. Toruńska 103 

85-817 B y d g o s z c z 

Zlecenie usługi Numer: 
 

Zakład Sieci Wodociągowej Data: 
 

 

Dane Zleceniodawcy Pieczątka potwierdzająca 
wpływ dokumentu do MWiK 

Da
ne

 d
o 

fa
kt

ur
y Imię i nazwisko/Firma 

 
 
 
 

 

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

PESEL/NIP  

Adres do korespondencji 
 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

  

Zlecam wykonanie usługi odpłatnej:* 

1 lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych  7 pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych  

2 lokalizacja trasy przewodów wodociągowych  8 rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych  

3 lokalizacja skrzynek i pokryw  9   

4 

N
AP

RA
W

A 
W

O
DO

CI
ĄG

U naprawa przewodu wodociągowego  10   

5 naprawa przyłącza wodociągowego  11   

6 naprawa instalacji wewnętrznej  12   

* wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X   

 
 
 
 

 

Miejsce wykonania usługi 

Adres, nr geodezyjny działki 
 
 

Wstępny termin realizacji usługi  

Inne 
 

 
Oświadczenie Zleceniodawcy 

 Wyrażam zgodę na opłacenie usługi wg cennika usług Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., z którym zapoznałem się. 
 Oświadczam, że jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na terenie której zostanie wykonana usługa/posiadam odpowiednie   

 pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy zlecenie. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi 

 i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. w celu realizacji niniejszego zlecenia. 
  

 

 

 

        .………………………………………………………          …………………………………………………..            
Podpis pracownika                                Podpis Zleceniodawcy 

                               przyjmującego zlecenie 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

ul. Toruńska 103 
85-817 B y d g o s z c z 

Wniosek o przyjęcie przyłącza  
do odpłatnej eksploatacji 

Numer: 
 

Dział Techniczny Data: 
 

 

Proszę o przyjęcie do odpłatnej eksploatacji przez MWiK przyłącza:* 

wodociągowego  kanalizacji sanitarnej  kanalizacji deszczowej   

Adres posesji 

Ulica, nr 
 

Numer działki, obręb 
 

Zlecam wykonanie odpłatnego przeglądu przyłącza:* tak  nie  
 

*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………. 
        Podpis Wnioskodawcy 

 (osoby posiadającej podpisaną umowę z MWiK) 

Dane Wnioskodawcy Pieczątka potwierdzająca wpływ 
dokumentu do MWiK 

Da
ne

 d
o 

fa
kt

ur
y 

Imię i nazwisko/Firma 
  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

PESEL/NIP  

Telefon kontaktowy  

Adres e - mail  

Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy 
 Wyrażam zgodę na opłacenie usługi wg cennika usług Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., z którym zapoznałem się. 
 Oświadczam, że jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na terenie której zostanie wykonana usługa/posiadam    

odpowiednie  pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy zlecenie. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi 

i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. w celu realizacji niniejszego wniosku i zlecenia usługi.  
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USŁUGI GEOLOGICZNE USŁUGI KANALIZACYJNE
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  

w Bydgoszczy – sp.  z o.o. 
ul. Toruńska 103 

85-817 B y d g o s z c z 

Zlecenie usługi Numer: 
 

Dział Głównego Geologa Data: 
 

 
 
 Dane Zleceniodawcy Pieczątka potwierdzająca 

wpływ dokumentu do MWiK 

Da
ne

 d
o 

fa
kt

ur
y Imię i nazwisko/Firma 

 
 
 
 

 

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

PESEL/NIP  

Adres do korespondencji 
 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
  
 
 
 

*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X   

 
 
 
 
 

Miejsce wykonania usługi 

Adres, nr geodezyjny działki  
 

Wstępny termin realizacji usługi  

Inne  
 

 
Oświadczenie Zleceniodawcy 

 Wyrażam zgodę na opłacenie usługi wg cennika usług Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., z którym zapoznałem się. 
 Oświadczam, że jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na terenie której zostanie wykonana usługa/posiadam odpowiednie   
     pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy zlecenie. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi 

 i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. w celu realizacji niniejszego zlecenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………       …………………………………………………… 
Podpis pracownika                             Podpis Zleceniodawcy 

              przyjmującego zlecenie  

Zlecam wykonanie usługi odpłatnej:* 

1 

HY
DR

O
GE

O
LO

GI
A opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór 

wód podziemnych  9 
GE

O
LO

GI
A 

IN
ŻY

N
IE

RS
KA

 

sondowanie geotechniczne  

2 opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej  10 odwierty geotechniczne i sozologiczne  

3 nadzór nad pracami geologicznymi  11 badanie granulometryczne  

4 

M
O

N
IT

O
RI

N
G 

O
SŁ

O
N

O
W

Y 
O

BI
EK

TÓ
W

 przegląd kamerą TV studni głębinowej do 100 m  12 oznaczenie stanu gruntów spoistych  

5 pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej          
w studni  13 opracowanie dokumentacji geologiczno- 

-inżynierskiej  

6 pomiar zalegania zwierciadła wody podziemnej         
w piezometrze  14 opracowanie dokumentacji geotechnicznej   

7 pobór próbek wód podziemnych w studni  15 

IN
N

E 

opracowanie wniosku o ustanowienie stref 
ochronnych dla ujęcia wody 

 

8 pobór próbek wód podziemnych w piezometrze  
16 projekt rekultywacji  

17   

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

ul. Toruńska 103 
85-817 B y d g o s z c z 

Zlecenie usługi Numer: 
 

Zakład Sieci Kanalizacyjnej Data: 
 

 

Dane Zleceniodawcy Pieczątka potwierdzająca 
wpływ dokumentu do MWiK 

Da
ne

 d
o 

fa
kt

ur
y Imię i nazwisko/Firma 

 
 
 
 
 

 

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

PESEL/NIP  

Adres do korespondencji 
 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X   

 
 
 
 
 
 

Miejsce wykonania usługi 

Adres, nr geodezyjny działki 
 
 

Wstępny termin realizacji usługi  

Inne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ……………………………………….………………          …………………………………………………..          
Podpis pracownika                                        Podpis Zleceniodawcy 

                               przyjmującego zlecenie 

Zlecam wykonanie usługi odpłatnej:* 

1 przegląd sieci/przyłącza kanalizacyjnego  6 badanie szczelności instalacji kanalizacji 
wewnętrznej 

 

2 przegląd kamerą TV na sieci/przyłączu kanalizacyjnym  7 badanie szczelności szamba do pojemności 5m3  

3 przegląd kamerą TV na sieci/przyłączu kanalizacyjnym 
powyżej 100 mb  8   

4 czyszczenie kanalizacji  9   

5 naprawa kanalizacji  10   

Oświadczenie Zleceniodawcy 

 Wyrażam zgodę na opłacenie usługi wg cennika usług Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., z którym zapoznałem się. 
 Oświadczam, że jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na terenie której zostanie wykonana usługa/posiadam odpowiednie   

 pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy zlecenie. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi  

 i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. w celu realizacji niniejszego zlecenia. 
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Z KIM ROZMAWIAĆ

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnej usługi lub 
złożyć zlecenie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi 
specjalistami.

Zainteresowały Cię możliwości naszych rozwiązań?
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

We wszystkich sprawach związanych ze współpracą z naszą Spółką
zapraszamy do kontaktu z poszczególnymi działami.

ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 821 lub 52 58 60 822
mail: diagnostyka@mwik.bydgoszcz.pl 

ZAKŁAD PRODUKCJI WODY
ul. Koronowska 96
85-405 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 851 lub 52 58 60 861
mail: produkcja@mwik.bydgoszcz.pl 

ZAKŁAD SIECI KANALIZACYJNEJ
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 811 do 815
mail: kanalizacja@mwik.bydgoszcz.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
Przekazanie przyłączy  
do odpłatnej eksploatacji
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 970; 972; 974
mail: techniczny@mwik.bydgoszcz.pl 

CENTRALNE LABORATORIUM
ul. Koronowska 96
85-405 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 881 lub 52 58 60 887
mail: laboratorium@mwik.bydgoszcz.pl

DZIAŁ GŁÓWNEGO GEOLOGA
ul. Koronowska 96
85-405 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 901 lub 52 58 60 902
mail: geolog@mwik.bydgoszcz.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 841
mail: ttt@mwik.bydgoszcz.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
Usługa „Projektujemy  
i budujemy”
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 967
mail: koordynatorzy@mwik.bydgoszcz.pl

CENTRALNE LABORATORIUM

 

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

Podpis pracownika           Podpis Zleceniodawcy 
             przyjmującego zlecenie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

ul. Toruńska 103 
85-817 B y d g o s z c z 

Zlecenie usługi Numer: 
 

Centralne Laboratorium  
Badania Wody i Ścieków 

Data: 
 

 

Dane Zleceniodawcy Pieczątka potwierdzająca  
wpływ dokumentu do MWiK 

Da
ne

 d
o 

fa
kt

ur
y Imię i nazwisko/Firma 

 
 
 
 

 

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

PESEL/NIP  

Adres do korespondencji 
 

Osoba do kontaktu/nr telefonu  

Adres e-mail  

Forma płatności:* 
przelew  

gotówka (Kasa Główna ul. Toruńska 103)  
*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X   

Zlecenie wykonania usługi odpłatnej: badanie próbki …………………………………………. 

Cel badania:* przedłożenie wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)  potrzeby 
własne  

Niepewność pomiaru zostanie podana: -gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań lub niepewność pomiaru wpływa 
na zgodność z wyspecyfikowaną granicą. 

-na życzenie klienta   

Sposób przekazania „Sprawozdania z 
badania”:* odbiór osobisty  poczta  e-mail  

Data pobrania lub dostarczenia próbki  

1. Sprawozdanie z badań ma  zawierać wartości dopuszczalne zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa:* 
 

2. W przypadku przekroczeń wartości parametrycznych badań mikrobiologicznych wyrażam zgodę na przekazanie  
informacji o przekroczeniach Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej:* 

tak  nie  

tak  nie  

*wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X   

Miejsce wykonania usługi: pobrania próbki 
Adres, nr geodezyjny działki  
Wstępny termin realizacji usługi  
Inne  
  

Oświadczenie Zleceniodawcy 
✓ Wyrażam zgodę na opłacenie usługi wg cennika usług Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., z którym  zapoznałem się. 
✓ Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociągi  

i Kanalizację w Bydgoszczy-sp. z o. o. w celu realizacji niniejszego zlecenia. 



WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL

WWW.INSTAGRAM.COM/WODOCIAGIBYDGOSKIEWWW.FACEBOOK.COM/WODOCIAGIBYDGOSKIE


