
 

 

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

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

(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. 2017 poz. 328 z późn.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:    ………………………………………………………………………………………………………… 
  (punkt poboru wody)                                            proszę podać nazwę ulicy i nr budynku/działki 
 

 TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 
 

 właściciel posesji 
 współwłaściciel – udział …………. 
 zarządca 
 dzierżawca 
 najemca 
 użytkownik 

 

 ZGODNIE Z DOKUMENTAMI 

 księga wieczysta Nr ………………………………. 
 akt notarialny 
 akt własności  
 postanowienie sądowe  
 umowa dzierżawy 
 umowa najmu 
 inne …………………………………………………………. 

   

  MIEJSCE INSTALACJI WODOMIERZA 

 Studnia wodomierzowa 
 Budynek 

 data obowiązywania umowy ................ 

 stan wodomierza …………………. 
 

WŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 

 nie              
 tak,  data włączenia ...................... 

                         rozliczenie od dnia................. 

  ILOŚĆ OSÓB: ..……….. 
                         (proszę wpisać ilość zamieszkujących osób) 

  

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

Imię i Nazwisko  

Ulica, nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy i miejscowość  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

PESEL  

Dane Usługobiorcy wskazanego do odbioru korespondencji /Proszę wpisać jedną osobę spośród Usługobiorców: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (wpisać, jeśli różni się od w/w adresu zamieszkania): 

........................................................................................................................    Kod klienta:  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. powyższych danych osobowych w celu 
sporządzenia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę /i odprowadzanie ścieków oraz w celu realizacji wniosku zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 922). 

 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. 

 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 

 



 

 

 
 
 

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 gospod. (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 Działu HK 

                                                                                                             

 
 


