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WNIOSEK O ZAMONTOWANIE/ ZAPLOMBOWANIE
WODOMIERZA DODATKOWEGO (PODLICZNIK)
……………………………………………...........
(Nazwisko i Imię Odbiorcy Usług)

,

……………………………...........
(Miejscowość, data)

……………………………………………
(Adres zamieszkania *)

…………………………………………………...
(Kod pocztowy, Miejscowość*)

……………………………………….…………..
(Telefon*1)

Zwracam się z prośbą o:
zakup i plombowanie podlicznika
zakup, wymianę i plombowanie podlicznika
, zakup, montaż i plombowanie podlicznika
, regenerację i plombowanie podlicznika
w
,y regenerację, wymianę i plombowanie podlicznika
w
m wody:
do pomiaru
yw
i
m
ya na cele podlewania ogrodu przydomowego
im
n w celu opomiarowania ścieków
ai
ę
na nieruchomości położonej w:
dla potrzeb
ęn
i
………….…………………………………………………………………………………………………..
ę
i z powyższym zwracam się z prośbą o uzgodnienie terminu:
W związku
p
il zamontowania w/w podlicznika
p
o
lp zaplombowania w/w podlicznika.
m
ol
b
…………………………………………
m
(Czytelny podpis wnioskodawcy)
o
bm
___________________________________________________________________________________________________________________
w
Wypełnia
ob pracownik WIKu:
a
w
on
numer podlicznika:
...............................................................................
średnica: .......................................
aw
i
numer nakładki
radiowej: .....................................................................
miejsce zainst.: .............................
na
e
in
numer plomby: .....................................................................................
stan podlicznika: …..………..…..
ei
p
nr starego
stan: ……………...…….………..
eo podlicznika: …………………............................................
p
d
nr wodomierza
głównego: ....................................................................
stan: ..………...………….………
op
l
zużyty materiał:
do
....................................................................................
i
ld
c
……………………………………………………………………...…
il
..………………………………………
z
c
………………………………………………………………………
(data oraz podpis pracownika)
in
zc
i
nz
*
k Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia
Podanie przez
in
usług, zapewnienia
komunikacji, czy też obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
a
możliwościkwspółpracy z Administratorem danych.
i
a
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Schemat instalacji wodomierza dodatkowego**:

_______________________________
**

Na schemacie należy wskazać miejsce instalacji projektowanego wodomierza dodatkowego, wraz z przebiegiem instalacji do czerpania wody
bezpowrotnie zużytej. Dotyczy tylko nowo instalowanych wodomierzy dodatkowych.

