„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
09-402 Płock

telefon: 24 364-42-30/32
tel./fax. 24 364-42-02
www.wodociagi.pl
bok@wodociagi.pl

ZLECENIE
MONTAŻU/ WYMIANY/ZAPLOMBOWANIA* WODOMIERZA DODATKOWEGO
SŁUŻĄCEGO DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
w nieruchomości położonej w ………………. przy: ……………….………………………………………..
ulica

nr domu/lokal/nr działki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………
(imię i nazwisko/nazwa Odbiorcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…
(adres zamieszkania/siedziby)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….……
(adres do korespondencji)

PESEL/NIP-REGON*: ……………………………………………………… nr tel.: …………………………………… e-mail: …………………………

Zlecam:**
☐

Montaż/Wymianę* i plombowanie wodomierza dodatkowego - opłata 120,00 zł brutto

☐

Plombowanie wodomierza dodatkowego – opłata 45,00 brutto

Oświadcza, że wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wykonania usługi i zobowiązuje się do uregulowania
należności za powyższą usługę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

……………………………………….

……………………………………………………

(DATA)

(CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. harc. A. Gradowskiego 11 w Płocku moich danych osobowych
podanych powyżej, w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie
przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe.

……………………………………….

……………………………………………………

(DATA)

(CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

* niepotrzebne skreślić
** odpowiednie zaznaczyć [x]

UWAGA:
1.
2.
3.
4.

Okres ważności legalizacji ww. wodomierzy dodatkowych wynosi 5 lat od cechy legalizacyjnej umieszczonej na wodomierzu.
W przypadku, gdy ww. wodomierz nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. nie mają obowiązku
uwzględniania wskazań takiego wodomierza w rozliczeniach za odprowadzane ścieki z nieruchomości.
Zleceniodawca zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem wymiany i legalizacji wodomierza
dodatkowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Założenie plomb lub zdjęcie wodomierza dodatkowego należy zlecić „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o.

PRZYJĘTO DNIA:
Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych
od daty złożenia kompletnego wniosku

SPRAWDZONO PRAWIDŁOWOŚĆ
WYPEŁNIENIA ORAZ ZWERYFIKOWANO
PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY:

(CZYTELNY PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK)

