
 

 

 

 

ZLECENIE NA … 

*ZLECAJĄCY OKREŚLA ZAKRES USŁUG po zapoznaniu się z cennikiem dostępnym na stanowisku 
Obsługi Klienta (CENNIK W ZAŁĄCZENIU) lub pozyskaniu informacji o szacowanych kosztach z Działu 
Inwestycji i Wykonawstwa 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1  i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż: 

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

 dane osobowe są niezbędne do realizacji udzielonego zlecenia i będą przetwarzane w celu 
wykonania usług wodociągowych na podstawie art. 6. 1. b) RODO, 

 podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
 podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie 
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o., 

 podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zlecenia oraz 
po zakończeniu jego realizacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu,  

 podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, 

 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., 

 w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres 
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl 

 

DANE ZLECENIODAWCY 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy:  

PESEL (osoba fizyczna) / NIP (firma):  

Ulica nr domu / lokalu:  

Kod pocztowy i miejscowość:  

Adres korespondencyjny:  

Telefon kontaktowy:  

e-mail:  

*PROPOZYCJE ZLECENIODAWCY: 

- termin wykonania 
- zakres prac do wykonania 

 

MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:  

 

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

41-300 Dąbrowa Górnicza 



 

Wypełnia Dział Wodociągów / Dział Inwestycji i Wykonawstwa – po rozeznaniu zlecenia 

OPINIA DZIAŁU WODOCIĄGÓW / DZIAŁU INWESTYCJI I WYKONAWSTWA 
ZAKRES WYKONANIA USŁUGI UWAGI – PROPOZYCJE 

(proponowana data 
wykonania zlecenia – 
orientacyjny koszt na 
podstawie kalkulacji 

Dąbrowskich Wodociągów) 

MISTRZ WYKONUJĄCY 
ROZEZNANIE / 
PODEJMUJĄCY 

ZLECENIE / telefon 
kontaktowy 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Podpis przedstawiciela  
Działu Wodociągów /  

Działu Inwestycji i Wykonawstwa 

  

Formularz nr …. 

Wypełnia Dział Wodociągów / Dział Inwestycji i Wykonawstwa – po wykonaniu zlecenia 

REALIZACJA DZIAŁU WODOCIĄGÓW / DZIAŁU INWESTYCJI I WYKONAWSTWA 
Termin realizacji  

Godziny realizacji  

Koszt realizacji zlecenia  

Uwagi  

Podpis przedstawiciela  
Działu Wodociągów/  

Działu Inwestycji 
i Wykonawstwa 

 

Podpis Zleceniodawcy –  
Akceptacja kosztów, 

potwierdzenie wykonania 
usługi 

 

 
Klient może zlecić do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. wykonanie następujących usług: 

a. zlokalizowanie nieszczelności przyłącza lub sieci wodociągowej - należy przedstawić: 
orientacyjną długość kontrolowanego przyłącza (sieci), plan sytuacyjny (jeśli posiada) lub 
orientacyjną trasę przebiegu przyłącza (sieci) 

b. monitoring TV wodociągu - należy określić: średnicę monitorowanego przyłącza lub sieci 
wodociągowej, materiał z jakiego wykonano rurociąg 

c. trasowanie (wyznaczenie w terenie przebiegu) przyłącza lub sieci wodociągowej                    
- należy przedstawić: orientacyjną długość sprawdzanego odcinka 

d. wykonanie włączenia tzw. wcinki do sieci wodociągowej wraz z zainstalowaniem  
zasuwy wyłączeniowej - należy przedstawić: projekt techniczny, uzgodnienia branżowe 

e. wykonanie przyłącza od sieci wodociągowej do budynku                                                                          
- należy przedstawić: projekt techniczny, uzgodnienia branżowe 

f. usunięcie awarii na przyłączu lub sieci wodociągowej - należy określić: zakres prac 
takich jak: wykonanie renowacji przyłącza lub sieci, odsłonięcie wykopu 

g. nadzór nad wykonaniem prac ziemnych w okolicach sieci wodociągowej                         
- należy przedstawić: uzgodnienia z Działem Rozwoju Technicznego 

h. …………………………………………………………………………………………………………..……….                                 
- należy przedstawić: uzgodnienia z Działem Rozwoju Technicznego 

i. budowa lub modernizacja sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji 
projektowej – po uzgodnieniu kosztów i zakresu z Działem Inwestycji i Wykonawstwa 

 
Klient może również wnioskować o udostępnienie lub wykonanie kopii dokumentacji 
hydrogeologicznej określając jednocześnie zakres jakim jest zainteresowany. 
 
 
 
 

............................................................ 
Data i czytelny podpis  


