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ETAPY REALIZACJI PODŁĄCZENIA
► WYCENA – po złożeniu wniosku o wykonanie przy-

łącza nasi kosztorysanci przygotują kompleksową 
wycenę.

► UMOWA NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA – podpisy-
wana będzie po akceptacji wyceny przez klienta. 
Sprecyzuje zakres prac, cenę usługi oraz formę 
płatności.

► PROJEKT PRZYŁĄCZA – wydamy warunki tech-
niczne, a nasi doświadczeni, posiadający stosow-
ne uprawnienia projektanci, wykonają projekt. 

► BUDOWA PRZYŁĄCZA – realizowana będzie przez 
wykwalifikowanych pracowników MWiK przy wy-
korzystaniu specjalistycznego sprzętu.

► ODTWORZENIE NAWIERZCHNI – przywrócimy teren 
do stanu sprzed budowy.

► INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA – naniesie-
my nowe przyłącze na mapę geodezyjną miasta. 

► MONTAŻ WODOMIERZA W PRZYPADKU:
      – nowego przyłącza wodociągowego,
      – nowego przyłącza kanalizacyjnego, jeśli klient   

   posiada własne ujęcie wody.

PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY

KOMPLEKSOWA REALIZACJA  
PODŁĄCZEŃ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
LUB KANALIZACYJNEJ 
W BYDGOSZCZY

PRZYŁACZ SIE
DO NAS!
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PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS 
Chcesz zaoszczędzić czas i zminima-
lizować koszty, a jednocześnie mieć 
pewność, że Twoje przyłącze wodocią-
gowe lub kanalizacyjne jest wykona-
ne dobrze i przez profesjonalistów?

JAK TO ZROBIĆ?  
Jeżeli jesteś właścicielem nierucho-
mości wystarczy, że złożysz w sie-
dzibie MWiK wniosek o podłączenie 
do sieci wodociągowej lub kanaliza-
cyjnej. My załatwimy wszystkie for-
malności.

PRZEJDZIEMY ZA CIEBIE 
CAŁĄ TRUDNĄ DROGĘ URZĘDOWĄ:
▪ pozyskamy mapę do celów projektowych,
▪ załatwimy wypis z rejestru gruntów,
▪ uzgodnimy projekt budowlany,
▪ dokonamy uzgodnień związanych z zaję-

ciem pasa drogowego i zmianami orga-
nizacji ruchu.

Skorzystaj z naszej nowej oferty: 
PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY

Jesteśmy jedyną firmą w Bydgoszczy  
oferującą tak kompleksową usługę

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

POSIADAMY:

Jeszcze przed 
podpisaniem umowy  

na wykonanie przyłącza 
przygotujemy ofertę cenową,  

dlatego żadne koszty  
nie zaskoczą naszych klientów!

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Płatność
rozkładamy
na korzystne 
raty

Na każde wykonane 
przyłącze dajemy 

3 lata 
gwarancji. 


