ZAŁĄCZNIK nr 1
Polanica-Zdrój, dnia .....................................
WNIOSKODAWCA:
.........................................................................

imię i nazwisko
..........................................................................

nr PESEL
...........................................................................

adres zamieszkania (ulica, nr domu)
........................................................................

kod, miejscowość
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego).

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW DOSTAWY WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
I. Proszę o określenie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków dla:
1) budynku mieszkalnego - jednorodzinnego*
2) budynku mieszkalnego - wielorodzinnego*
3) inne*
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

II. Inwestor
....................................................................................................................................................................................................................

III.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

załączniki:
1.Plan sytuacyjny w skali 1:500.
2.Wypis z rejestru

*niepotrzebne skreślić

........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 2
Polanica-Zdrój, dnia .....................................
WNIOSKODAWCA:
..................................................................

imię i nazwisko
.................................................................

nr PESEL
.................................................................

adres zamieszkania (ulica, nr domu)
.................................................................

kod, miejscowość
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego).

WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odbiór przyłącza wodociągowego*/kanalizacyjnego*
i zamontowanie wodomierza w budynku:
................................................................................................................................................................................................................................

przy ulicy ....................................................................................................... , nr .......................................... (KW nr .............................................. ).
Przyłącze wodociągowe zostało wykonane wg projektu budowlanego nr uzgodnienia MZK
............................................................................................................. ,

na który posiadam decyzję o pozwoleniu na

budowę nr ...................................................................................... .
Wykonawca przyłącza wodociągowego*/kanalizacyjnego*
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

(nazwa firmy, data wykonania)
............................................................................

(podpis wnioskodawcy)
załączniki:
1. Upoważnienie dla MZK do wystawienia faktury VAT.
2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza.
3. Kopia aktu notarialnego własności nieruchomości.
4. Kopia decyzji ZD i K na zajęcie pasa drogowego.
5. Uzgodnienie MZK do projektu budowlanego przyłącza.
6. Mapa geodezyjna powykonawcza* lub plan sytuacyjny /. PB*.
7. Zlecenia na montaż wodomierza (klient prawny*).
* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 3

Cennik opłat
Stosowany przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju, za
czynności nie objęte opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków

Lp

1.

Wyszczególnienie prac
(czynności)

OPŁATA
zł
(netto)

VAT
%

OPŁATA
Łączna
Zł

Uzgodnienie lokalizacji
Obiektów budowlanych
1.1 domy jednorodzinne itp.

11,48

22

14,00

19,67

22

24,00

obiekty mieszkalne
za format A- 4
w skali 1: 500*
1.2 inne obiekty kubaturowe

i liniowe.
Za format a- 4
w skali 1 : 500*

2.

Naniesione na planach
sytuacyjno- wysokościowych
istniejącego
uzbrojenia wod – kan
Za format A- 4

W skali 1 : 500*

3.

2.1 jeden rodzaj instalacji

11,48

22

14,00

2.2 dwa rodzaje instalacji

13,11

22

16,00

2.3 trzy rodzaje instalacji

19,67

22

24,00

49,18

22

60,00

24,59

22

30,00

28,69

22

35,00

49,18

22

60,00

57,38

22

70,00

Odbiór techniczny przyłącza
Wod- kan
Za jedno przyłącze

4.

Przegląd wewnętrzny instalacji
wod - kan (przed włączeniem
do
sieci miejskiej)
Za jedną instalację:
4.1 - w budynku
jednorodzinnym itp.
4.2 - w innych obiektach

5.

Zamontowanie wodomierza na
przygotowanym podejściu,
przy średnicy wodomierza:
5.1. ∅ 15- 40 mm w obiektach
bud. mieszkaniowego
5.2. j.w. w pozostałych
obiektach

5.3. ∅ 50-100 mm w obiektach

57,38

22

70,00

65,57

22

80,00

73,77

22

90,00

bud. mieszkaniowego
5.4. j. w. w pozostałych
obiektach
5.5 powyżej 100 mm

Wymiana wodomierza
6.

uszkodzonego z winy
użytkownika
wraz z oplombowaniem

7.

Oplombowanie wodomierza

Jak
pozycja
5x2 +
+ koszt

Jak poz.
5

wodomierza

50,00

22

61,00

163,93

22

200,00

Za założenie nowych plomb
w miejscu zerwanych lub
uszkodzonych, z winy odbiorcy
na liczniku lub na innym
8.

elemencie podlegającym
oplombowaniu przez dostawcę,
pobiera się opłaty za
sprawdzenie stanu technicznego
układu pomiaroworozliczeniowego

W przypadku poddania licznika
z winy odbiorcy ponownej
legalizacji z powodu zerwania lub
naruszenia plomb legalizacyjnych
9.

nałożonych przez Główny Urząd
Miar pobiera się opłatę
wynikającą z sumy opłaty

Jak
pozycja
5x2 +
poz. 8

pobranej przez jednostkę
legalizacyjną i opłaty związanej
Opłata za odczyt dodatkowego
10.

wodomierza zainstalowanego dla
celów podlewania ogrodu

3 zł + 22% VAT

przydomowego

11.

Usługi nie wymienione w poz. 1-7

Wg kalkulacji indywidualnej

* opłatę za formaty większe niż A-4 ustala się jako wielokrotność opłat za format A-4.
Plany w innej skali niż 1 : 500 przelicza się na ilość formatów A-4 w skali 1 : 500.

Załącznik nr 1 do cennika opłat za dodatkowe czynności nie
objęte opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków
1. Za przyłączenie podmiotu do miejskiej sieci wodociągowej pobiera się opłatę
w wysokości 200 zł.
2. Za przyłączenie podmiotu do miejskiej sieci kanalizacyjnej pobiera się opłatę
w wysokości 100 zł.
3. Za jednoczesne przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pobiera się
opłatę w wysokości 250 zł.
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Opłaty za czynności dodatkowe

L. p.

Nazwa usługi

Opłata(netto)

1.

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie
przyłącza kanalizacyjnego oraz
ponowne włączenie

240,oo

2.

Sprawdzenie stanu technicznego
wodomierza do średnicy dn 25*

100,oo

3.

Sprawdzenie stanu technicznego
wodomierza od dn 32 do 40*

120,oo

4.

Sprawdzenie stanu technicznego
wodomierza o średnicy od dn 50*

180,oo

* stawkę opłaty pobiera się wyłącznie wtedy, gdy wynik badania nie potwierdzi
zgłoszonych przez odbiorcę zastrzeżeń.
Opłaty za wszystkie inne czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie
odbiorcy przyłączonego do sieci wod-kan pobierane wg stawek uzgodnionych
z odbiorcą w drodze umowy.

Załącznik nr2 do cennika opłat za dodatkowe czynności nie objęte
opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków
Polanica-Zdrój, dnia, ..........................................
L. dz .................................................

Pani / Pan
...........................................................................................................

ul. ...........................................................................................................
57-320 Polanica-Zdrój

dotyczy: montażu wodomierza odliczającego zużycie wody na cele podlewania
ogrodu.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju, wyrażając zgodę na zamontowanie
wodomierza odliczającego, przeznaczonego do pomiaru wody na cele podlewania ogrodu
przydomowego dla potrzeb nieruchomości przy ul. ................................................................................... , podaje
warunki obowiązujące w tym zakresie:
1. Opłata za odczyt dodatkowego wodomierza wynosi 3,00 zł + 22% - podatek VAT.
2. Opłata za oplombowanie zainstalowanego, dodatkowego wodomierza wynosi 50,00 zł + 22% podatek VAT.
3. Koszt montażu, legalizacji wodomierza (co 5 lat) obciąża właściciela nieruchomości.
4. Wodomierz odczytywany będzie w miesiącach: od kwietnia do września każdego roku i tylko
w tym okresie może pojawić się zużycie wody na tym wodomierzu. Pojawienie się zużycia wody
poza tym okresem nie będzie odliczane z wodomierza głównego.

Otrzymałam / em:

.................................................................................................

data, podpis

