
Informacje o Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. 
 

Tutaj jest główny budynek Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji S.A., w skrócie Wodociągi, w 
którym pracuje Prezes Zarządu 
Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. i 
pracownicy. 

 

Prezes Zarządu Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. kieruje pracą 
Wodociągów. Prezesowi  
w pracy pomagają Dyrektorzy, 
Kierownicy oraz pracownicy wielu 
działów. 
 
 

 

Czym zajmują się Wodociągi? 
− uzdatnianiem i dostarczaniem 

wody, 
 

− odprowadzaniem i oczyszczaniem 
ścieków,  
 

− badaniem wody i ścieków, 
 

− prowadzeniem robót związanym z 
budową rurociągów przesyłowych 
oraz sieci rozdzielczych. 
 

 

 

Wejście główne do budynku znajduje się 
od strony parkingu – to wejście jest 
odpowiednie dla osób z 
niepełnosprawnościami, starszych i 
rodziców z dziećmi.  

Wodociągi są dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

 



 
 
W budynku znajduje się winda, której 
wymiary  pozwalają na swobodny 
przejazd dla osób  
z niepełnosprawnościami. 
W budynku drzwi i korytarze są 
odpowiednio szerokie. Po budynku 
możesz jeździć wózkiem inwalidzkim. 

 
 

Żeby załatwić sprawy w Wodociągach, osoby ze szczególnymi 
potrzebami mogą: 

Napisać pismo i wysłać je na adres: 
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji S.A., ulica Nowodworska 1,  
59-220 Legnica. 

 

Przynieść pismo do Biura Obsługi 
Klienta. Biuro Obsługi Klienta to miejsce, 
w którym można zostawić pisma i inne 
dokumenty. Biuro Obsługi Klienta 
znajduje się na 1 piętrze. 

      

 
 
Aby trafić do Biura Obsługi Klienta 
Należy po wejściu do budynku skręcić w 
lewo, a następnie korzystając z windy 
wjechać na 1 piętro.  
 

   

 
 



Po wyjściu z windy należy skręcić w 
prawo, wtedy zobaczysz drzwi do Bura 
Obsługi Klienta. 

  

 

Napisać pismo i wysłać je za pomocą 
platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. 
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej. 
Do tego sposobu trzeba mieć internet i 
swoje konto w ePUAP. 

 

Napisać wiadomość i wysłać ją na 
adres  
e-mailowy: bok@lpwiksa.pl 

 

Zadzwonić pod numer 76 85 54 800 

 

Przyjść do Wodociągów i spotkać się  
z pracownikiem w godzinach pracy 
Wodociągów. Wodociągi czynne są od 
poniedziałku do piątku w godzinach  
od 7.00 do 15.00. 

 

 

http://www.epuap.gov.pl/
mailto:bok@lpwiksa.pl
tel:+48768554800

	Informacje o Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A.
	Tutaj jest główny budynek Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., w skrócie Wodociągi, w którym pracuje Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. i pracownicy.
	Prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. kieruje pracą Wodociągów. Prezesowi w pracy pomagają Dyrektorzy, Kierownicy oraz pracownicy wielu działów.
	Czym zajmują się Wodociągi?
	Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi.
	Wodociągi są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
	W budynku znajduje się winda, której wymiary  pozwalają na swobodny przejazd dla osób z niepełnosprawnościami.
	/
	Żeby załatwić sprawy w Wodociągach, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
	Napisać pismo i wysłać je na adres: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ulica Nowodworska 1, 59-220 Legnica.
	   /
	  /

