
Dębe Wielkie, dnia ………………..….... 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy:........................................................................................ 
Adres firmy:………................................................................................. 
NIP:………………………………………………. 
REGON:………………………………………….. 
Adres nieruchomości, której wniosek dotyczy: 
………………………………………………........................................... 
Nr działki:……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………….…...  
Email:……………………………………………………………………                               

ZAKŁAD KOMUNALNY 

W DĘBEM WIELKIM 

UL. ZIELONA 3 

05-311 DĘBE WIELKIE 

 

WNIOSEK Nr .........../............./.............. 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków* 

Na podstawie Rozdziału III Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie wnoszę o zawarcie umowy. 

Posesja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej: 
 tak    nie 

Posiadanie własnego ujęcia:  tak    nie 

Sposób rozliczania:  wodomierz   ryczałt   
Planowane zużycie wody: ................... m3

 / miesiąc  
Planowane zużycie wody z ilości osób na posesji: …................... 
Nr wodomierza głównego:……………..…….... Stan początkowy:………….….. m

3 

Nr nakładki radiowej: ……………..…….... 
Nr wodomierza dodatkowego:……………..…….... Stan początkowy:………….….. m3 

Nr nakładki radiowej: ……………..…….... 
  

Rozliczenie od:  

 dnia: ……..……………….    
 dnia rozpoczęcia przez Odbiorcę faktycznego poboru wody przez zgłoszenie do Zakładu 
Komunalnego oświadczenia o rozpoczęciu poboru wody lub od dnia stwierdzenia przez Zakład 
Komunalny rozpoczęcia przez Odbiorcę poboru wody 

 

Ścieki z posesji odprowadzane są do: 
kanalizacji sanitarnej:   

 bezpośrednio 

 poprzez instalację innych użytkowników 

  

 przydomowej oczyszczalni ścieków 

 zbiornika bezodpływowego – szamba 

 

 



Ilość odprowadzanych ścieków: 
 Ścieki bytowe…………………………m3

/miesiąc lub……………….. osób 

 Ścieki komunalne……………..m3
/ miesiąc             Ścieki przemysłowe……………..m3

/ miesiąc 

 

Rozliczenie od:  

 dnia: ……..……………….    
 dnia rozpoczęcia przez Odbiorcę faktycznego odprowadzania ścieków przez zgłoszenie do Zakładu 
Komunalnego oświadczenia o rozpoczęciu odprowadzania ścieków lub od dnia stwierdzenia przez 
Zakład Komunalny rozpoczęcia przez Odbiorcę odprowadzania ścieków 

 

Budynek: 

 zamieszkany    w budowie      działka niezabudowana     inny…………………….. 
 

Miejsce lokalizacji wodomierza:   studzienka wodomierzowa    budynek 

 

Oświadczam, że woda pobierana będzie na cele: 
 gospodarstwa domowego 

 gospodarstwa rolnego 

 prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na …………………………..………………… 

 inne:………………………………………………………………………………………………….. 
Oświadczam, że jestem: 
 właścicielem posesji, 
 współwłaścicielem - udział: 
......................., 

 zarządcą, 
 najemcą, 

 dzierżawcą, 

 innym posiadaczem nieruchomości bez 
tytułu prawnego (stan nieruchomości 
nieuregulowany).

 

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Klauzula informacyjna: 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim  informuje, że w przypadku odmowy zawarcia umowy  
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzane ścieków wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia 
wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B,  

03-194 Warszawa. 

.................................................................  
          (Czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie zamieszonych w niniejszym wniosku moich danych 

osobowych w celach związanych wyłącznie z przygotowaniem - zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy - 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz jej późniejszym wykonywaniem, 
oraz danych kontaktowych w celu kontaktu z Wnioskodawcą w sprawach związanych z działalnością 
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim (wysyłanie faktur, ogłoszeń dotyczących awarii, przerw  

w dostawie wody itp.) 

       ………………          ……………………………… 

                   
     (Data)                             (Czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Potwierdzenie tytułu prawnego (wypełnia pracownik Zakładu Komunalnego): 

Potwierdzam stan prawny opisany powyżej na podstawie……………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………   dnia: ………………………….Podpis:……………….... 


