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

       WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
       (dla firm/instytucji) 

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)    
 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: 
 
 właściciel posesji 
 współwłaściciel– udział ………… 
 zarządca 
 dzierżawca 
 najemca 
 użytkownik 

 

 ZGODNIE Z DOKUMENTAMI: 
 księga wieczysta Nr ………………………………… 
 akt notarialny  
 umowa najmu/dzierżawy 
 KRS/ Wydruk z CIKRS 
 wydruk z CEIDG 
 NIP 
 Regon 
 protokół zdawczo-odbiorczy 
 pozwolenie wodnoprawne 
 

MIEJSCE INSTALACJI WODOMIERZA 

 Studnia wodomierzowa 
 Budynek 

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

 stan wodomierza ………………. 
 

 WŁĄCZENIE DO KANALIZACJI: 
 nie              
 tak*,  .................................. 

                proszę wpisać rodzaj wytwarzanych ścieków: bytowe/  
lub przemysłowe (wymagane pozwolenie wodnoprawne) 

 
  ILOŚĆ OSÓB : ………… 
(proszę wpisać liczbę osób korzystających z instalacji wod-kan ) 

 

DANE I ADRES SIEDZIBY USŁUGOBIORCY: 

Oznaczenie odbiorcy  
(wpisać pełną nazwę ujawnioną w KRS lub CEIDG) 

 

Ulica i nr budynku  

Kod pocztowy i miejscowość  

Telefon kontaktowy  

e-mail  
 

ADRES KORESPONDENCYJNY:  (wpisać, jeśli różni się od adresu siedziby firmy)                                                              

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA:  (wpisać, jeśli podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 
 

 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).   

 Potwierdzam, iż wszelką korespondencję związaną z wykonywaniem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 
ścieków, ze wszystkimi skutkami prawnymi doręczeń, należy wysyłać na w/w  dane  wskazane w niniejszym wniosku.    

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją Konsumencką otrzymaną na piśmie od Dąbrowskich Wodociągów Sp. 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 

 
 
 

 



 
* ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego 

metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie  pochodzące z tych budynków; 

- ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną 
przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami 
innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

 
  

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 

 
 



 
 

…………………………..…….., dnia …………………………… 
(wpisać miejsce i datę podpisania oświadczenia) 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, świadczonych przez Dąbrowskie Wodociągi 

 Sp. z o.o., pobraną wodę wykorzystuję na następujący cel (należy zaznaczyć tylko i wyłącznie jeden cel): 

dot. nieruchomości w Dąbrowie Górniczej przy ul. ………………………………………..……………   nr …………. 

A. GOSPODARSTWA DOMOWE*: 

 do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego (zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi) 

 

B. PRZEDSIĘBIORCY tj. osoby fizyczne / osoby prawne / inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej - prowadzące działalność 

gospodarczą**: 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na pozostałego górnictwa i wydobywania 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji artykułów spożywczych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji napojów 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów tekstylnych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji odzieży 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na  produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji 

wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji papieru i wyrobów z papieru 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji metali 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji urządzeń elektrycznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji innych maszyn i urządzeń 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji pojazdów samochodowych oraz przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji innego sprzętu transportowego 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji mebli 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, 

produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni  

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów oraz do celu odzysku surowców 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na robotach budowlanych specjalistycznych 

 do celów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

 do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni, 

 do celów elektrowni wodnych, 

 do celów prowadzeniu innej działalności gospodarczej niż wymienione powyżej 

 

C. GOSPODARSTWA ROLNE***: 

 do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 

 

D. CELE PUBLICZNE: 

 do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody, 

 do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego 

 do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

 

…………………………………………… 
(podpis) 

 

Niniejsze oświadczenie uzyskiwane jest przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. na potrzeby określenia wysokości opłat za pobór wody, 

uiszczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

* Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć nieruchomości służące zaspokojeniu wspólnych i osobistych potrzeb członków rodziny, na terenie których nie 

jest prowadzona działalność gospodarczą, ani też nie są chowane zwierzęta gospodarskie 

** W przypadku przedsiębiorców na potrzeby wskazania celu poboru wody istotnym jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju na 

terenie danej nieruchomości, bez względu na to, iż jakakolwiek część pobieranej wody przeznaczana jest np. na cele socjalno-bytowe pracowników 

*** Przez gospodarstwa rolne należy rozumieć nieruchomości służące zaspokojeniu wspólnych i osobistych potrzeb członków rodziny, na terenie których ma 

miejsce chów zwierząt gospodarskich 


