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CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA / ODBIORCA                                                                                                                                                   

  DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O ZAWARCIE UMOWY KOD KLIENTA 

firma / instytucja  

numer KRS / NIP  

telefon kontaktowy *  

adres e-mail *  

ADRES SIEDZIBY ADRES KORESPONDENCYJNY 
ADRES ZAMIESZKANIA                                    

(dotyczy osób fizycznych) 

   

   
 

ADRES PUNKTU POBORU WODY / ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW    (ulica, nr budynku / lokalu lub nr geodezyjny działki) 

 

WNOSZĘ O ZAWARCIE UMOWY  

na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(tj. Dz. U. 2020 poz. 2028) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XXXI/643/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. poz. 4555) 
  

 o zaopatrzenie w wodę  
 o odprowadzanie ścieków 

bytowych** 
 o odprowadzanie ścieków 

przemysłowych *** 
 

Termin rozpoczęcia świadczenia usług – obowiązywania umowy: 

 od dnia uruchomienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków  - zgodnie z protokołem montażu wodomierza 

 od dnia przejęcia nieruchomości, tj.  ………………..…………..........................…  - zgodnie z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym   

 od dnia ostatniego rozliczenia,  tj. ………………………......................................... , przy stanie wodomierza  głównego, tj.  ……………………………  m3 
 

Okres obowiązywania umowy: 

 czas  nieokreślony   czas  określony, tj.   ……………………………… 

 Oświadczam, że: 

  posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości  

 korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

  wnoszę o zawarcie umowy za wiedzą i zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości 
  

Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w: 

: 
 

 ujęcie wody własnej (studnia)  oczyszczalnię  biologiczną  szambo 

 Oświadczam, że pobór wody będzie wykorzystywany do celów:  

  prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostałych celów w ilości ok. : ……….……….  m3 / 1 m-c , zgodnie z Oświadczeniem 
znajdującym się na trzeciej stronie wniosku.             

 
 

 Oświadczam, że  zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, 
Informacją konsumencką oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych znajdującą się na drugiej stronie 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 / Odbiorcę w dowolnym czasie. 

 
 

DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY / ODBIORCY 

 
.. 

WNIOSEK  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 INSTYTUCJI / FIRM / PODMIOTÓW 
 

O ZAWARCIE UMOWY  
O ZAOPATRZENIE W WODĘ  

I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

 
 

 

 
 

REJESTRACJA DOKUMENTU 

 

 

 
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

  www.dabrowskie-wodociagi.pl 
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA PRACOWNIK PRZYJMUJĄCY WNIOSEK 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY I SPOSOBU ROZLICZANIA 

 nowe włączenie do sieci wodociągowej 

 nowe włączenie do sieci kanalizacyjnej 

 zmiana strony umowy / odbiorcy usług / płatnika 

 zmiana pozycji umowy 

 zmiana lokalizacji wodomierza głównego 

 likwidacja rozliczania ryczałtowego 

 odnowienie umowy terminowej 

 wodomierz zamontowany w budynku 

 wodomierz zamontowany w studni wodomierzowej 

 wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie 

zużytej (np. do podlewania ogrodu) 

 normy ryczałtowe ……………………………………..………………………. 

 inne:  ………………………………………………………..………………………….. 

   UWAGI: ………………………….............................................................................................................................................................................................. 

…………………………............................................................................................................................................................................................................ 

…………………………............................................................................................................................................................................................................ 

…………………………............................................................................................................................................................................................................ 

…………………………............................................................................................................................................................................................................ 

…………………………............................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

NUMER PUNKTU SIECI DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK 

  

 

 
 

 
 

** 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.  

 
 
 

 
 

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

       Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

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

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
(41-300), ul. Powstańców 13, zwane 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 RODO; 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
- realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. 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 realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. m.in. ewentualnego 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 (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), 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, 
tj. realizacji celu określonego w pkt. 2 klauzuli. 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, na adres  
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych. 

mailto:rodo@dabrowskie-wodociagi.pl
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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 ce lu 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 prowadzenia 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 


