
  

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

                                                             41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
poza siedzibą przedsiębiorstwa (dla odbiorców indywidualnych) 

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437 z póź.zm.) oraz Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/983/06 Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXII/694/2017 Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października 2017 r. - wnoszę o zawarcie umowy na dostawę 
wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

ADRES NIERUCHOMOŚCI :    ………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa ulicy, nr budynku lub działki w punkcie poboru wody / odprowadzania ścieków) 

 

    TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

❑ właściciel posesji  współwłaściciel  
❑ zarządca 
❑ dzierżawca 
❑ najemca 
❑ użytkownik 
❑ posiadacz samoistny 

  ZGODNIE Z DOKUMENTEM (numer i data) 

❑ księga wieczysta nr  …………………………………………… 
❑ akt notarialny  ……………………………………………………… 
❑ akt własności ………………………………………………………… 
❑ postanowienie sądowe ……………………………………… 
❑ umowa najmu / dzierżawy ……………………………… 
❑ inne …………………………………………………………………………… 

    MIEJSCE INSTALACJI WODOMIERZA 

❑ Studnia wodomierzowa 
❑ Budynek 

• data obowiązywania umowy ………………… 

• stan wodomierza …………………… 

     ILOŚĆ OSÓB: …………………………………… 

(proszę wpisać ilość zamieszkujących osób) 

    WŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 

❑ nie              
❑ tak,  data włączenia  ……………………………… 

                 rozliczenie od dnia ………………………… 

    INNE 

❑ Woda z własnych ujęć 

❑ Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

   

DANE USŁUGOBIORCY/WNIOSKODAWCY (Proszę wpisać adres zamieszkania Usługobiorcy): 

Imię i Nazwisko:  

PESEL:  

Ulica nr domu / nr mieszkania  

Kod pocztowy i miejscowość:  

Telefon kontaktowy:  

e-mail:  

Adres do korespondencji (Proszę wpisać jedną osobę i adres, jeśli różni się od w/w adresu zamieszkania) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Kod klienta:  

 Oświadczam, iż na w/w posesji (punkt poboru wody) nie jest prowadzona/zarejestrowana działalność gospodarcza. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją konsumencką otrzymaną na piśmie od Dąbrowskich Wodociągów 

Spółka z o.o., rozumiem i akceptuję jej treść. 

 Oświadczam, iż na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta żądam 
świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy 

 Potwierdzam, że otrzymałem/am Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa 
Górnicza zatwierdzony Uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006r., 

zmieniony Uchwałą Nr XXXII/694/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października 2017 r. wraz z 

wyciągiem z w/w ustawy. Akceptuję warunki świadczenia usług od momentu uruchomienia dostawy wody. 

 

…………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny  podpis Wnioskodawcy/Usługobiorcy 
 



  

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych) 

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

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o.  
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Powstańców 13, 
zwana 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, c, 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 wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze oraz w ramach 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, 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, zapewnienia komunikacji, obsługi 
zgłoszeń i reklamacji. 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, adres email: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie 
Administratora Danych. 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy/Usługobiorcy 

 
OŚWIADCZENIE Wnioskodawcy/Usługobiorcy 

Oświadczam/potwierdzam, że   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy/Usługobiorcy 

 

UWAGI (wypełnia pracownik Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży) 
Powód zawarcia umowy: uporządkowanie gospodarki (woda), uporządkowanie gospodarki (woda  

i kanalizacja), podłączenie do kanalizacji, dołączenie pozycji z ogrodem, dołączenie punktu, zamknięcie 

pozycji umowy,  nowe podłączenie do sieci wodociągowej, nowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej, 

odnowienie umowy terminowej, zmiana usługobiorcy/ adresata, likwidacja ryczałtu, przeniesienie 

wodomierza, inny :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 
                                                                                               Data i podpis pracownika przyjmującego wniosek 
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Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

 
Informujemy, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienie od niniejszej umowy w terminie 14 dni  

bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni, liczonych od: 

a) dnia rozpoczęcia dostaw wody rozumianego jako dzień montażu wodomierza – w przypadku nowo 

wybudowanych przyłączy wodociągowych;  

b) jej zawarcia – dla istniejących przyłączy wodociągowych, w przypadku złożenia wniosku z żądaniem 

świadczenia usług we wskazanym przez Odbiorcę terminie;  

c) jej zawarcia – w przypadku umowy na odprowadzanie ścieków. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Odbiorca musi poinformować Dąbrowskie Wodociągi  

Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13  

tel. 32/ 639-51-13, 32/639-51-02; e-mail: sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl o swojej decyzji  

o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pisma). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór 

formularza dostępy jest na naszej stronie internetowej: www.dabrowskie-wodociagi.pl w zakładce Obsługa 

Klienta / Formularze. 

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą 

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.  

 

Skutki odstąpienia od umowy:  

Jeżeli Odbiorca zażąda od Spółki rozpoczęcia świadczenia usług dostarczania wody i/lub odprowadzania 

ścieków przed upływem terminu odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty należności za 

wyświadczone usługi proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Odbiorca 

poinformował spółkę o odstąpieniu od niniejszej umowy  
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OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

O DOSTARCZENIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 
 

 

 

 
Informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków 

o numerze……………………………………………………………………………… zawartej w dniu ………………………………………………… 

z Usługobiorcą o następujących danych: 

DANE USŁUGOBIORCY 

Imię i Nazwisko:  

Ulica nr domu / nr mieszkania  

Kod pocztowy i miejscowość:  

Telefon kontaktowy:  

 
 
 

  

..……………………………………………………..……… 
                                            Data i czytelny  podpis Usługobiorcy 

 
 
 

 

 

 

 

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

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 


