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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 
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Imię i nazwisko / Firma   

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miejscowość  

Dane identyfikacyjne NIP1): PESEL2): 

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne 2) wszystkie osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą 

3) wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć X 

Miejsce wykonania usługi 

Adres, nr geodezyjny działki  

Wstępny termin realizacji usługi  

Inne / uwagi  

4) niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………….………………       ………………………………………………….. 
Czytelny podpis pracownika                Czytelny podpis Zleceniodawcy 

przyjmującego zlecenie 

Zlecam wykonanie usługi odpłatnej:3) 

USŁUGI WODOCIĄGOWE 
USŁUGI WODOMIERZOWE  

(wodomierze lokalowe i ogrodowe) 

1 lokalizacja wycieku na przewodach wodociągowych  1 montaż nowego wodomierza  
2 lokalizacja trasy przewodów wodociągowych  2 wymiana wodomierza   

3 lokalizacja skrzynek i pokryw  3 

U
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I 
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zmiana lokalizacji wodomierza   

4 pomiar ciśnienia wody z rejestracją danych  4 rozdział instalacji   

5 rozmrażanie przewodów i przyłączy wodociągowych  5 podejście pod wodomierz   

6 

N
A
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R

A
W

A
 naprawa przewodu wodociągowego  6 montaż zaworu   

7 naprawa przyłącza wodociągowego  7 przebudowa podejścia pod wodomierz  

8 naprawa instalacji wewnętrznej  8 demontaż wodomierza   

9   9 czyszczenie studni wodomierzowej   

10   10 eksploatacja wodomierza ogrodowego  

11   11   

Oświadczenie Zleceniodawcy 

✓ Wyrażam zgodę na opłacenie usługi wg cennika usług Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o., z którym zapoznałem się. 
✓ W przypadku usługi „Naprawa wodociągu” podstawowa cena za godzinę pracy obejmuje: rozbiórkę nawierzchni, przygotowanie i zabezpieczenie 

wykopu, prace montażowe, sprawdzenie szczelności połączenia, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni 
w zakresie ze mną uzgodnionym. Cena powyższa zostanie powiększona o: koszty materiałów, ceny usług, których wykonanie było niezbędne 
do realizacji naprawy (np. lokalizacja wycieku), a zależnie od zakresu prac również o opłatę za zajęcie pasa drogowego, ułożenie nawierzchni asfaltowej 
i nadzór nocny pogotowia wod.-kan. Oświadczam, że zapoznałem się z kalkulacją ceny zlecanej usługi i ją akceptuję. Wyliczenie należnej kwoty nastąpi 
powykonawczo, po dokonaniu odbioru. 

✓ Oświadczam, że jestem właścicielem / użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na terenie której zostanie wykonana usługa / posiadam odpowiednie 
pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy zlecenie.4) 

✓ 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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