
  

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA 

DANE ZLECENIODAWCY 

imię i Nazwisko / Pełna nazwa 
firmy zgodna z KRS lub CEIDG: 

 

numer PESEL (osoba fizyczna) / 
 NIP (firma) : 

 

telefon kontaktowy *  

adres e-mail *  

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA FIRMY KORESPONDENCYJNY 

ulica i nr budynku / mieszkania   

kod pocztowy i miejscowość   
 

  TERMIN NAJMU (data, godzina) ADRES DOSTAWY WODY (miejscowość, ulica, nr domu) 

 
 
 
 
 

RODZAJ USŁUGI SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAJMU 

 Cysterna do przewozu wody 

pitnej (12m3) 

 dostawa wody pitnej w ilości …………… m3 

 wynajem w godzinach od …………………. do …………………. 

WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA 

1. Czas wynajmu liczymy od godziny wyjazdu z bazy do godziny powrotu na bazę, czas ten składa się z następujących zakresów; 
(czas przejazdu beczkowozu z bazy na punkt tankowania cystern celem pobrania wody do cysterny; czas przeznaczony na tankowanie wody do 
cysterny; czas przejazdu załadowanego beczkowozu do klienta; czas rozładunku wody u klienta; czas przejazdu beczkowozu od klienta na bazę.) 
2. Usługę uważa się za wykonaną w całości w przypadku zrealizowania dostawy zamówionego towaru w wskazane miejsce (adres),  także  
w przypadkach; 
-  nie podpisania przez klienta dokumentu najmu z przyczyn leżących po stronie klienta, 
-  i/lub  braku możliwości rozładowania dostarczonego towaru z przyczyn leżących po stronie klienta w wskazanym miejscu (adresie), 
3. Usługę uważa się za częściowo wykonaną w przypadku rezygnacji klienta z realizacji usługi po jej rozpoczęciu (np. drogą telefoniczną), klient zostanie 
obciążony za czas wynajmu cysterny od wyjazdu z bazy do powrotu na bazę i za ilość zatankowanej do cysterny wody. 
4. Podstawą do wystawienie faktury jest wystawiony przez DW dokument najmu zatwierdzony przez klienta, dotyczy także przypadków wystąpienia 
zdarzeń opisanych w punkcie 2. 
5. Wartość usługi jest liczona na podstawie obowiązującego cennika za czas wynajmu pojazdu i za ilość zatankowanej do cysterny wody , cennik 
stanowi załącznik do wiadomości. 
6. Usługa zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu warunków wykonania i cennika dostępnego na stronie www.dabrowskie-wodociagi.pl w zakładce 
strefa klienta, ceny. 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz Informacją konsumencką  
i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, które zostały mi udostępnione przed 
złożeniem niniejszego wniosku. 

 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki świadczenia usługi. 

 Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia niniejszego wniosku. 

 Oświadczam, że   …………………………............................................................................................................................................................................... 
 

* Podanie danych w oznaczonych polach jest dobrowolne, oznacza 
zgodę na ich przetwarzanie w celu usprawnienia obsługi Klienta  
w okresie wykonywania umowy. Zgoda może być wycofana przez 
Wnioskodawcę w dowolnym czasie. 

DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY / USŁUGOBIORCY 

 

WNIOSEK  
DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 

 

O ZAWARCIE UMOWY  
NA WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU 

DOSTAWA WODY BECZKOWOZEM 

 

 
 
 
 
 

REJESTRACJA DOKUMENTU 

 

 

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

  www.dabrowskie-wodociagi.pl 
 

http://www.dabrowskie-wodociagi.pl/

