
Usługi specjalistyczne
dla firm
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Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.



WIZJA I STRATEGIA FIRMY

Ciągle się doskonalimy,
dbamy o satysfakcję

klientów i zadowolenie
pracowników.

Z ARZĄD S P Ó ŁK I



Dlaczego my
WARTO NAM ZAUFAĆ

Wieloletnie doświadczenie naszych
specjalistów przekłada się na rzetelność
i profesjonalizm wykonywanych usług.

O usługach wodno-kanalizacyjnych
wiemy sporo i chętnie dzielimy się tą
wiedzą. Stawiamy na jakość i
kompleksowość realizowanych zadań.

Nasi specjaliści czekają na Ciebie.
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Na kogo czekamy

FIRMY
INSTYTUCJE

ZAKŁADY 
PRZEMYSŁOWE

SPÓŁDZIELNIE

WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE

PROJEKTANCI

DEWELOPERZY

HOTELE

RESTAURACJE

LOKALE 
GASTRONOMICZNE

I



Co otrzymują firmy
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doradztwo w 
zaplanowaniu
modernizacji

i remontów

doradztwo 
w zakresie 
realizacji 
inwestycji

wskazówki do 
zminimalizowania
pojawiających się

problemów

przeprowadzanie
działań

naprawczych



Obszar działania
Projektujemy i budujemy przyłącza
wody oraz kanalizacji. Zapewniamy ich 
przeglądy, naprawy i czyszczenia. 
Wykonujemy usługi geologiczne, 
obsługujemy studnie głębinowe, 
piezometry, pompy i hydrofornie. 
Świadczymy usługi wodomierzowe, 
badamy wodę i ścieki. Doradzamy
w prowadzeniu gospodarki wodno-
-ściekowej.



Oferta usługowa początkowo obejmowała
nieco ponad 20 usług, jednak w ciągu kilku
lat, w oparciu o badania rynku oraz
sugestie napływające od klientów, znacznie
ją rozszerzyliśmy. Obecnie to już ponad 50 
usług skierowanych do różnych branż i firm 
z terenu Bydgoszczy i ościennych gmin.

Rozwój usług



Obiekty objęte usługami

sieci wodociągowe
stacje uzdatniania wody

ujęcia awaryjne

studnie i pompy głębinowe

przepompownie ścieków

studnie kanalizacyjne

instalacje i sieci kanalizacyjne

oczyszczalnie ścieków



Zakres usług

lokalizacja i usunięcie usterek

wody, ścieków i osadów

EKSPLOATACJA
konserwacja i nadzór nad obiektami wod.-kan.

NAPRAWY,

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE
opracowywanie dokumentacji i monitoring 
gospodarki wodno-ściekowej

CZYSZCZENIA, PRZEGLĄDY

BADANIA I POMIARY



GOSPODARKA 
WODNA



Eksploatacja obiektów

WYKONYWANIE CZYSZCZEŃ 
I PŁUKAŃ Z NAGROMADZONYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ

GOSPODARKA WODNA

PROWADZENIE 
NADZORÓW

PRZEPROWADZANIE 
PRZEGLĄDÓW 

TECHNICZNYCH

WYKONYWANIE PRAC 
KONSERWACYJNYCH

DOKONYWANIE 
NIEZBĘDNYCH, 

BIEŻĄCYCH 
NAPRAW



GOSPODARKA WODNA

ROZMRAŻANIE PRZEWODÓW 
I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

LOKALIZACJA WYCIEKÓW NA 
PRZEWODACH WODOCIĄGOWYCH

OBSŁUGA, DIAGNOSTYKA, NAPRAWA 
ORAZ WYMIANA POMP GŁĘBINOWYCH

CZYSZCZENIE STUDNI 
GŁĘBINOWYCH

DEZYNFEKCJE I PŁUKANIA INSTALACJI 
WODOCIĄGOWYCH LUB ODCINKÓW 

SIECI WODOCIĄGOWEJ

Usługi, naprawy, czyszczenia

LOKALIZACJA TRAS PRZEWODÓW 
WODOCIĄGOWYCH, SKRZYNEK I POKRYW

NAPRAWY PRZYŁĄCZY 
WODOCIĄGOWYCH

PRZEGLĄDY KAMERĄ TV 
STUDNI GŁĘBINOWYCH



GOSPODARKA WODNA

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

Badania wody
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

ciepłej wody użytkowej

wody przeznaczonej do spożycia, badanej w celu kontroli

sanitarnej (np. woda pitna stosowana do celów sanitarnych

i higienicznych, woda butelkowana, woda stosowana w 

rolnictwie i przemyśle)



Pomiary wody

pomiary ciśnienia wody z rejestracją danych

pobory próbek wód podziemnych ze studni lub piezometrów

pomiary zalegania zwierciadła wody podziemnej

GOSPODARKA WODNA



Doradztwo technologiczne
doradztwo w zakresie realizacji inwestycji

przygotowywanie dokumentacji hydrogeologicznej
i geotechnicznej

wykonanie operatów wodno-prawnych na pobór wód
podziemnych

wsparcie pracowników ochrony środowiska w zakresie
prowadzenia gospodarki wodnej

tworzenie i sprawdzanie posiadanych projektów
technologicznych pod kątem spełniania norm jakości
wody pitnej i wody w basenach

prowadzenie monitoringu i nadzoru technologicznego
nad ujęciami wody
opracowanie wniosków o ustanowienie stref
ochronnych dla ujęć wody



GOSPODARKA 
ŚCIEKOWA



Eksploatacja obiektów

WYKONYWANIE CZYSZCZEŃ 
I PŁUKAŃ Z NAGROMADZONYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

PROWADZENIE 
NADZORÓW

PRZEPROWADZANIE 
PRZEGLĄDÓW 

TECHNICZNYCH

WYKONYWANIE PRAC 
KONSERWACYJNYCH

DOKONYWANIE 
NIEZBĘDNYCH, 

BIEŻĄCYCH NAPRAW



Usługi, naprawy, czyszczenia

PRZEGLĄDY KAMERĄ TV 
NA S IECIACH LUB PRZYŁĄCZACH 

KANALIZACYJNYCHCZYSZCZENIA 
KANALIZACJI

PRZEGLĄDY SIECI 
LUB PRZYŁĄCZY 

KANALIZACYJNYCH

NAPRAWY
KANALIZACJI

BADANIA
SZCZELNOŚCI  
INSTALACJI  

KANALIZACJI  
WEWNĘTRZNYCH

GOSPODARKA ŚCIEKOWA



Badania ścieków i osadów
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bakterii z rodzaju Salmonella
żywych jaj pasożytów jelitowych

BADANIA OSADÓW NA OBECNOŚĆ

surowych
oczyszczonych
technologicznych

BADANIA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW



prowadzenie monitoringu
i nadzoru technologicznego
nad procesem oczyszczania 
ścieków i przeróbką osadów 
ściekowych

Doradztwo technologiczne
GOSPODARKA ŚCIEKOWA

udzielanie wskazówek
technologicznych pozwalających
na optymalizację pracy obiektów
pod względem kosztów oraz
ochrony środowiska

opracowywanie i uzgadnianie
projektów rekultywacji
w oparciu o przeprowadzone
wcześniej badania jakości
gruntu i wód podziemnych

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



Jak rozpocząć
współpracę
ZLECENIE USŁUGI

Usługi o dużym zakresie prac przeprowadzane
są w ramach indywidualnych umów.
Podpisanie umowy poprzedza wizja lokalna, 
w trakcie której oceniane są warunki dojazdu
specjalistycznego sprzętu, zakres zadań oraz
częstotliwość ich wykonywania.

Drobne usługi realizowane są na podstawie
złożonego zlecenia.

UMOWA



Co zyskują firmy
PROFESJONALIZM

Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana
kadra pracowników

KOMPLEKSOWOŚĆ
Dostosowujemy świadczenie usług do 
oczekiwań rynku i potrzeb klientów

GWARANCJE
Na wykonane usługi udzielamy
gwarancji



Z kim
rozmawiać
SPECJALIŚCI

usługi wodociągowe
tel. 52 58 60 821 lub 52 58 60 822
diagnostyka@mwik.bydgoszcz.pl

usługi kanalizacyjne
tel. 52 58 60 811 do 815
kanalizacja@mwik.bydgoszcz.pl

eksploatacja przyłączy
tel. 52 58 60 972 lub 52 58 60 974
techniczny@mwik.bydgoszcz.pl

badania laboratoryjne
tel. 52 58 60 881 lub 52 58 60 887
laboratorium@mwik.bydgoszcz.pl



usługi geologiczne
tel. 52 58 60 901 lub 52 58 902
geolog@mwik.bydgoszcz.pl

doradztwo technologiczne
tel. 52 58 60 841
ttt@mwik.bydgoszcz.pl

usługi pozostałe
tel. 52 58 60 851 lub 58 60 861
produkcja@mwik.bydgoszcz.pl

usługi „Projektujemy i budujemy”
tel. 52 58 60 967
koordynatorzy@mwik.bydgoszcz.pl

Z kim
rozmawiać

SPECJALIŚCI



Siedziba firmy

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
+48 52 58 60 600

ADRES MAILOWY
bok@mwik.bydgoszcz.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Bydgoszcz 85-817, ul. Toruńska 103

w w w . u s l u g i - m w i k . b y d g o s z c z . p l  
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