
Załącznik nr 1 do deklaracji DO-W 

Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz/nowo zamieszkałej/nowo 
wybudowanej 

.....................................................                                
miejscowość i data                                                                                                                                                                         

....................................................                                                                 
Imię i nazwisko lub nazwa     
                                                                                                                                                                       
……………………………... 
ulica – numer domu 
 
……………………………… 
kod pocztowy –miejscowość 
 
Wyliczenie zużycia wody na nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 
 
……………………………………………………………… 
 
Tab. 1  Miesięczne zużycie wody na 1 mieszkańca, w zależności od instalacji znajdujących się  
w nieruchomości wynosi (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Wyposażenie mieszkania w instalacje 

Przeciętne normy zużycia wody 
Liczba m3 na mieszkańca miesięcznie 

Budynki podłączone do zbiorników 
bezodpływowych 

Budynki podłączone do sieci 
kanalizacyjnej 

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór 
wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 0,9  □  0,9  □  

Wodociąg, ubikacja bez łazienki 1,5  □  1,8  □  

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 2,10  □  2,70  □  

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody 
(piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) 2,4  □  3,0  □  

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do 
mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub 

blokowej) 
4,2  □  5,4  □  

 Tabela sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

 
Tab. 2 Tabela do wyliczenia zużycia wody na ww. nieruchomości. 

Miesiąc i rok Liczba 

mieszkańców 

Miesięczne zużycie wody (liczba mieszkańców x zużycie wody według 

Tab.1) 

Styczeń        ...................... r.             1. 13. 

Luty             ...................... r.                     2. 14. 

Marzec         ...................... r.                  3. 15. 

Kwiecień     ...................... r.                4. 16. 

Maj              ...................... r.                          5. 17. 

Czerwiec     ...................... r.              6. 18. 

Lipiec          ...................... r.                      7. 19. 

Sierpień       ...................... r.                   8. 20. 

Wrzesień     ...................... r.                 9. 21. 



Październik ...................... r.                10. 22. 

Listopad     ......................  r. 11. 23. 

Grudzień     ...................... r. 12. 24. 

 
Trzymiesięczne zużycie wody (suma wartości  z trzech 
miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji)  

25. 

Średnie miesięczne zużycie wody (zużycie wody należy 
podzielić przez trzy) 

26. 

 

        ……………………………. 
        Podpis    
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