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WNIOSEK O MONTAŻ/PLOMBOWANIE/PRZENIESIENIE * WODOMIERZA
  

Wypełnia Wnioskodawca 
DANE WNIOSKODAWCY/USŁUGOBIORCY  (proszę wpisać adres zamieszkania) 
OZNACZENIE USŁUGOBIORCY 

Imię i nazwisko /  

Pełna nazwa firmy zgodna z KRS lub CEIDG: 
 

 

Ulica nr domu / lokalu:  

Kod pocztowy i miejscowość:  

Telefon kontaktowy:  
 

Uwagi  
 

 
DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI 
Proszę podać nazwę ulicy i nr bud. 

 

 
Wypełnia Dział  Rozwoju Technicznego 

OPINIA DZIAŁU ROZWOJU TECHNICZNEGO 
Wodomierz główny zabudować w poziomie pomiędzy dwoma zaworami przelotowymi  
i zaworem zwrotnym antyskażeniowym. 

Miejsce 
instalacji 

wodomierza: 

W budynku do ……… m 
za przejściem przyłącza 
przez pierwszą 
zewnętrzną ścianę 
budynku. 
 

W studni 
wodomierzowej 
usytuowanej ok .…m 
za granicą posesji 

W tymczasowej studni 
wodomierzowej 
usytuowanej ok ……m 
za granicą posesji 

Przygotowanie podejścia przez: Odbiorcę usług 
Pracowników 
Dąbrowskich Wodociągów 

Podpis przedstawiciela Działu GR  

 
Wypełnia Dział Obsługi Klienta i Sprzedaży 

REALIZACJA – DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 

Termin realizacji  

Godziny realizacji (od - do)  

Uwagi  

Czytelny podpis pracownika Działu FO  

 

 

        ........................................................................... 
 Data i czytelny podpis Wnioskodawcy/Usługobiorcy 

* podkreślić właściwe                                                                
  

 
 

 verte c.d. na str. 2 

 

 

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13 

41-300 Dąbrowa Górnicza 
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Pouczenie Usługobiorcy 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do udostępniania osobie reprezentującej Dąbrowskie 
Wodociągi Sp. z o.o., po okazaniu przez nią legitymacji służbowej zawierającej 
pisemne upoważnienie, swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego 
celem przeprowadzenia odczytu lub czynności eksploatacyjno – kontrolnych; 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do utrzymywania pomieszczeń, w których 
zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe w stanie 
uniemożliwiającym jego zabór, uszkodzenie, zamarznięcie, itp. i inne oddziaływania 
zakłócające jego prawidłowe działanie, a także do zabezpieczenia pomieszczenia 
przed dostępem osób nieuprawnionych; 

3. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie punkty poboru wody są opomiarowane poprzez 
zainstalowany wodomierz główny. 

4. W przypadku odpłatnych usług wykonanych przez Dąbrowskie Wodociągi  
Spółka z o.o., Usługobiorca zobowiązuje się do uregulowania należności zgodnie  
z terminem płatności, wskazanym w fakturze, przesłanej na adres korespondencyjny. 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Potwierdzam, że na terenie w/w nieruchomości, do której posiadam tytuł prawny, zostanie 
przygotowane przeze mnie zgodnie z warunkami technicznymi podejście pod montaż 
wodomierza głównego i w dniu określonym w niniejszym wniosku (str.1) będzie możliwość 
zamontowania i zaplombowania wodomierza głównego. 

Jednocześnie zobowiązuję się do opłacania na rzecz Dąbrowskich Wodociągów  
Spółka z o.o. należności za usługi dostawy wody /i odprowadzenia ścieków według wskazań 
nowo zamontowanego wodomierza (od stanu 0 m3) według taryf obowiązujących na 
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.  

 
 
 
 
 

                                        
…......................................................................... 

                                      Data, czytelny podpis Wnioskodawcy/Usługobiorcy 
 

 


