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      DANE WNIOSKODAWCY 

imię i nazwisko 
 

 

firma -pełna nazwa zgodna z KRS 
lub CEIDG 

 

telefon kontaktowy *  

adres e-mail *  

        ADRES ZAMIESZKANIA  KORESPONDENCYJNY 

ulica i nr budynku / mieszkania   

kod pocztowy i miejscowość   
 

NR I DATA UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ 

 

 

ADRES INWESTYCJI ( NUMER DZIAŁKI/DZIAŁEK , NAZWA ULICY)  

 

NUMER PROJEKTU/DOKUMENTACJI ORAZ NUMER I DATA PISMA UZGADNIAJĄCEGO 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

MATERIAŁ 

ŚREDNICA(DN), 

DŁUGOŚĆ 
ILOŚĆ PRZYŁĄCZY (szt.) 

 

ZASUWY (DN, szt.) 

 

HYDRANTY (DN, kpl. szt.) 

   
 

SIEĆ KANALIZACYJNA  

MATERIAŁ 

ŚREDNICA(DN), DŁUGOŚĆ ILOŚĆ PRZYŁĄCZY (szt.) STUDNIE  (DN, szt..) 

  
 

TŁOCZNIA ŚCIEKÓW 
 

HYDROFCRNIA 
 

INNE 
 

 

 

 

 

        
 

WNIOSEK  
 

O  ODPŁATNE NABYCIE 
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

LUB/I KANALIZACYJNYCH  

 
 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA DOKUMENTU 

 
 

 
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

  www.dabrowskie-wodociagi.pl 
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Do wniosku załączam, w teczce sznurowanej: 
LP. Nazwa / opis dokumentu: 

1 Kopia dokumentu/ów jednoznacznie wskazujących, że urządzenie/-a zostały wybudowane 
z środków własnych Inwestora (faktura VAT, rachunek  - szt ……… 

2 Oryginał operatu geodezyjnego: 

2.1 mapa w skali 1: 1000 lub 1:500 z potwierdzeniem naniesienia na zasoby miasta przejmowanych urządzeń wod-kan aktualna na 
dzień złożenia wniosku; 

2.2 szkic geodezyjny;  

2.3 karty studni kanalizacyjnych lub/i komory wodomierzowej; 

2.4 wykaz współrzędnych w postaci drukowanej oraz na nośniku CD; 

2.5 Inne: 
 
 

3 Dokumenty potwierdzające stan techniczny urządzeń: 

3.1 protokół z przeglądu/odbioru sieci wodociągowej przy udziale przedstawicieli Spółki (dotyczy: sprawności armatury, ciągłości taśmy 
sygnalizacyjnej, próby ciśnienia); 

3.2 protokół z przeglądu/odbioru sieci kanalizacyjnej przy udziale przedstawicieli Spółki (monitoringu TV); 

3.3 protokół z przeglądu/odbioru pozostałych urządzeń przy udziale przedstawicieli Spółki.  

4 Protokół odbioru urządzeń wodociągowych (tj. protokół końcowy na sieć wodociągową z przyłączami) wraz z rysunkiem powykonawczym 
uwzględniającym wszelkie  domiary (zasuw, hydrantów, załamań/zmiany kierunków) do punktów stałych wraz z rozrysowanymi szczegółami 
włączeń, kolizji  itp. podpisany przez Spółkę. 

5 Protokół odbioru urządzeń kanalizacyjnych (tj. protokół końcowy na sieć kanalizacyjną z przyłączami) wraz z rysunkiem powykonawczym 
uwzględniającym wszelkie  domiary (studni kanalizacyjnych, trójników) do punktów stałych wraz z rozrysowanymi szczegółami włączeń, 
kolizji  itp. podpisany przez Spółkę. 

6 Oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, dotyczące wykonania urządzeń zgodnie z zatwierdzonym projektem wraz z określeniem 
zakresu rękojmi tj. gwarancji prawidłowościi jakości wykonania robót. 

7 Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalizacji sieci:  

7.1  Odpis lub kserokopia aktu notarialnego ustanowienia służebności przesyłu dla terenów nie będących własnością Gminy; 

7.2 Dla działek gminnych: 
a. decyzja Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej – Wydział Infrastruktury Miejskiej na lokalizację urządzeń wod-kan.  w pasie 

drogowym; 
b. decyzja /zezwolenie  Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej – Wydział Infrastruktury Miejskiej  na zajęcie pasa drogowego 

(naliczenie opłat + potwierdzenie uiszczenie opłaty); 
c. decyzja Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej – Wydział Nieruchomości na lokalizację urządzeń wod-kan.; 
d. protokół zdawczo – odbiorczy na  zajęcie pasa drogowego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Dąbrowie Górniczej 

(bez   uwag). 

    Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
(41-300), ul. Powstańców 13, zwane dalej Spółką;  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
- zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO; 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
- realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych;  
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie 

umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz  po zakończeniu trwania umowy przez okres  

5 lat w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. m.in. ewentualnego dochodzenia roszczeń; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;  
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia 
usług, tj. realizacji celu określonego w pkt. 2 klauzuli. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 
współpracy z Administratorem Danych;  

10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, na adres  
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych. 

* Podanie danych w oznaczonych polach jest dobrowolne, oznacza 
zgodę na ich przetwarzanie w celu usprawnienia obsługi Klienta  
w okresie wykonywania umowy. Zgoda może być wycofana przez 
Wnioskodawcę w dowolnym czasie. 

DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY / USŁUGOBIORCY 

 

 


