WNIOSKODAWCA

Oława, dnia ................................

........................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy
.......................................................................................
PESEL / NIP(1)
.......................................................................................
adres zamieszkania / siedziba - ulica, nr
......................................................................................
kod – miejscowość
......................................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
ul. 3 Maja 30
55 – 200 Oława
WNIOSEK
o zamontowanie/odbiór techniczny wodomierza odliczającego do pomiaru
wody zużytej bezpowrotnie
Proszę o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza odliczającego do pomiaru
wody
zużytej
bezpowrotnie
dla
potrzeb
mojej
nieruchomości
przy
ul. ................................................................................... nr ........................... w Oławie.
W związku z powyższym proszę o akceptację miejsca lokalizacji i sposobu montażu
wodomierza odliczającego przedstawionego na dołączonym szkicu. Prace związane
z montażem wodomierza*:
zamierzam wykonać we własnym zakresie.
O zakończeniu prac niezwłocznie poinformuję ZWiK Sp. z o. o. w Oławie w celu dokonania
odbioru technicznego oraz oplombowania wodomierza. Opłata za czynności odbiorowe
i oplombowania jest zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej
ZWiK Sp. z o.o. w Oławie
zlecam ZWiK Sp z o.o. w Oławie:
z wodomierzem dostarczonym przez ZWIK Sp. z o.o. w Oławie,
z wodomierzem dostarczonym przez zleceniodawcę.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności
przeprowadzenia na własny koszt wymiany lub legalizacji wodomierza odliczającego zgodnie
z uwarunkowaniami normowymi i każdorazowym informowaniu ZWiK Sp. z o. o. w Oławie
o konieczności wymontowania przeze mnie wodomierza celem legalizacji bądź wymiany.
Informacja:
Obecnie obowiązujący okres ważności legalizacji wodomierzy indywidualnych wynosi 5 lat.
Okres ten liczy się od dnia 1 stycznia następnego roku po legalizacji.

Uwaga:
W przypadku gdy wodomierz nie będzie posiadał aktualnych cech legalizacyjnych
ZWiK Sp. z o. o. w Oławie może zaprzestać uwzględniania wskazań takiego wodomierza.

...............................................................
podpis

Należność za wykonanie ww. usługi wynosi …………………….zł netto, ……………………..zł
brutto. Powyższa kwota zawiera koszty odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza.

...............................................................
Akceptuję koszty - podpis
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Oławie. Dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

...............................................................
podpis

Załącznik:
1. Mapka sytuacyjna ( szkic ) z naniesionym miejscem lokalizacji wodomierza do pomiaru
wody zużytej bezpowrotnie.
UWAGA:
(1) PESEL podają osoby prywatne, NIP – zakłady i instytucje
* należy wstawić X w odpowiednie pole

