
PRZYŁĄCZEPRZYŁĄCZE

Jesteśmy dostępni również 

w Social mediach 

BIURO OBSŁUGI KLIENTABIURO OBSŁUGI KLIENTA

Służymy pomocą i poradą!Służymy pomocą i poradą!

Masz pytania, chcesz zasięgnąć informacji,

szukasz najlepszego rozwiązania?

Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy

pokierują sprawę do specjalisty, który udzieli

fachowej informacji w konkretnym temacie.

Doradzimy, pomożemy, wyjaśnimy wszelkie

wątpliwości w każdej dziedzinie związanej ze 

świadczonymi przez Spółkę usługami.

Zapraszamy do kontaktu:

osobistego, telefonicznego, bądź drogą 

mailową

codziennie od godziny 6:50 do 14:50,

we wtorki od godziny 6:50 do 18:00.

WYCENAWYCENA

Dla usług prostych, takich jak np. lokalizacja

wycieku, ustalony jest cennik.

Usługi o zwiększonym zakresie prac, np.

naprawa wodociągu, wymagają indywidualnej

wyceny.

Więcej informacji o usługach, aktualnych

cenach oraz o możliwości złożenia zlecenia

znajdziesz na naszej stronie internetowej.

WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PLWWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL

WWW.USLUGI-MWIK.BYDGOSZCZ.PL

Jesteśmy dostępni również 

w Social mediach 

PRZYŁĄCZE

WODOCIĄGOWE

Kropla

wiedzy

Kropla

wiedzy

WODOCIAGIBYDGOSKIE 

WODOCIAGIBYDGOSKIE 

Kontakt z nami:

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 600
mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

Kontakt z nami:

Biuro Obsługi Klienta



Kropla wiedzy

Za co odpowiada użytkownik Z kim rozmawiać: 

Zaufaj specjalistom:

Zyskujesz profesjonalną obsługę 

na wiele lat!

Kropla wiedzy
Przyłącze wodociągowe to

odcinek przewodu łączącego

sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją

wodociągową w nieruchomości

wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym.

Za co odpowiada użytkownik

Odbiorca usług wodociągowych odpowiada

za zapewnienie niezawodnego działania

posiadanych instalacji i przyłączy

wodociągowych. To znaczy, że użytkownik

dba o własne przyłącza, ich stan techniczny

oraz usuwa powstałe awarie we własnym

zakresie.

USŁUGI WODOCIĄGOWEUSŁUGI WODOCIĄGOWE

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić 

Awaria, pękła rura?

Nie zwklekaj, zgłoś się do nas.

Awaria, pękła rura?

Nie zwklekaj, zgłoś się do nas.

Pomożemy rozwiązać pojawiające się
problemy związane z przyłączem
wodociągowym.
Poddamy ocenie technicznej sieci lub
przyłącza wodociągowe.
Ustalimy lokalizację wycieku na przewodach
wodociągowych oraz wykonamy prace
naprawcze.
Zlokalizujemy przebieg rur metalowych
(żeliwo, stal) lub oznaczonych stalową
wkładką.
Wskażemy niewidoczne na terenie posesji
skrzynki zasuwowe, hydranty oraz pokrywy.
Wykonamy rozmrażanie przewodów 

i przyłączy wodociągowych.
Przeprowadzimy pomiary ciśnienia wody
wraz z rejestracją danych.
Przeprowadzimy dezynfekcję i płukania
instalacji wodociągowej lub odcinków sieci
wodociągowej.

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, 85-406 Bydgoszcz

tel. 52 58 60 851 lub 52 58 60 861

mail: produkcja@mwik.bydgoszcz.pl

Z kim rozmawiać:

EKSPLOATACJA I KONSERWACJAEKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Instalacji i sieci wodociągowych

Ujęć awaryjnych

Instalacji i sieci wodociągowych

Ujęć awaryjnych

Celem eksploatacji przyłączy wodociągowych
jest dbanie o ich stan techniczny oraz
prawidłowe funkcjonowanie tak, aby w 
instalacjach domowych była zawsze woda.

Każdy użytkownik może zgłosić się do nas
z wnioskiem o przekazanie swojego przyłącza
do eksploatacji.

Zakres prowadzonych przez nas czynności

eksploatacyjnych obejmuje: płukanie 

i dezynfekcję przyłączy, niezbędne naprawy 

i usuwanie awarii.

Zaufaj specjalistom:

Zyskujesz profesjonalną obsługę 

na wiele lat!

Dział Techniczny

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

tel. 52 58 60 972 lub 52 58 60 974

mail: techniczny@mwik.bydgoszcz.pl

Kropla wiedzy

wodomierz
główny

granica działki

przyłącze wodociągowe 

sieć wodociągowa w ulicy


