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(miejscowość i data) 

 
Wnioskodawca: 
 
JAN KOWALSKI                                                                                                  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2  
02-703 WARSZAWA 
(adres do korespondencji) 
 
609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 

 
 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  

UL. STARYNKIEWICZA 5 
02-015 WARSZAWA  

(nazwa i adres zakładu wodno-kanalizacyjnego)  

 

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO  

 
I. DANE INWESTORA 
 
PIOTR NOWAK 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
NOWA 3/5 00-415 WARSZAWA  
(adres do korespondencji) 
 
503 463 271 
(telefon kontaktowy) 
 
P.NOWAK@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
II. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy wypełnić, jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 
 
JAN KOWALSKI  
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
 
BUKOWIŃSKA 23/2 02-703 WARSZAWA 

mailto:j.kowalski@gmail.com


(adres do korespondencji) 
 
609 654 372 
(telefon kontaktowy) 
 
J.KOWALSKI@GMAIL.COM 
(adres mailowy) 
 
III. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK 
 
WARSZAWA 
(miejscowość) 
 
WARSZAWA - MOKOTÓW  
(gmina) 
 
NOWA 3/5  
(ulica) 
 
1297/2   
(numer geodezyjny)  
 
0010   
(obręb) 
 
IV. TYTUŁ PRAWNY INWESTORA do wyżej wymienionej nieruchomości (wybrane podkreślić): 
 

 własność  

 współwłasność  

 użytkowanie wieczyste  

 dzierżawa  

 brak tytułu prawnego  

 inne (jakie? ..............................................................................................................  
 

V. RODZAJ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA (wybrane podkreślić): 
 

 przyłącze wodociągowe  

 przyłącze kanalizacyjne 
 
VI. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI (wybrane podkreślić): 
 

 istniejący  

 projektowany 
 
Opis obiektu budowlanego (wybrane podkreślić): 
 

 budynek mieszkalny jednorodzinny 

 budynek mieszkalny dwulokalowy 

 budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 

 budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej 

 budynek mieszkalny wielorodzinny 

 budynek usługowy 

 budynek handlowy  

 budynek biurowy 

 zakład produkcyjny 

mailto:j.kowalski@gmail.com


 obiekt użyteczności publicznej  

 inny (wpisać jaki) ………………………………………………………………………. 
 

VII. ODBIÓR WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wybrane podkreślić): 

 Wysyłka na adres email  

 Wysyłka pocztowa  

 Odbiór osobisty  

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

1) trzy egzemplarze dokumentacji technicznej  

2) warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. 

Warszawie S.A.  

3) wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  

4) mapa do celów projektowych z naniesioną trasą przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych 

(oryginał mapy do wglądu oraz kserokopie mapy dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji 

technicznej)  

5) protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia tras projektowanych przyłączy 

wodociągowych lub kanalizacyjnych wraz z mapą do celów projektowych z naniesionymi trasami 

projektowanych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych (oryginały dokumentów do wglądu 

oraz ich kserokopie dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji technicznej)  

6) uzgodnienie z właścicielem terenu (podpis właściciela na dokumentacji technicznej oraz dołączone 

oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną)  

7) kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia projektanta oraz zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa  

8) dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego porozumienia pomiędzy Inwestorem a Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

9) pełnomocnictwo do reprezentacji Inwestora 

 

IX. DODATKOWE UWAGI / INNE INFORMACJE 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA KOMUNIKACJĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NP. PRZESŁANIE POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA 
NINIEJSZEGO WNIOSKU, WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU ITP.) NA CZAS WYDAWANIA WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH. PONADTO, ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO INFORMOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA O KAŻDEJ ZMIANIE 
ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ. 
 

JAN KOWALSKI 

(podpis wnioskodawcy)  

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 

m-sta Warszawy, cennikiem usług MPWiK Sp. z o.o. oraz akceptuję ich treść. 

 

JAN KOWALSKI 

(podpis wnioskodawcy)  


