PWiK w Hajnówce

ISO 9001 / ISO 14001

Wnioskodawca:

Hajnówka dnia ____________________

--------------------------------------------------------------------Imię i Nazwisko lub nazwa

--------------------------------------------------------------------Adres

ID ODBIROCY:
Termin wizyty:
nr plomby:

------------------------------------------------------------------Telefon kontaktowy

rozliczono – faktura VAT nr:

WNIOSEK O REJESTRACJĘ I PLOMBOWANIE WODOMIERZA DO POMIARU WODY
NA CELE PODLEWANIA OGRODU
Informuję,
iż
w
dniu
_____________________
został
zaistalowany
wodomierz
dodatkowy*/podlicznik* DN _____ mm, nr ________________________, rok produkcji _________,
ze stanem _____ m3, na potrzeby pomiaru wody na cele podlewania ogrodu przydomowego dla
potrzeb mojej nieruchomości przy ulicy:
___________________________ nr ________ w Hajnówce.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o oplombowanie i rejestrację wodomierza .

________________________
podpis wnioskodawcy

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez PWiK Sp. o.o. w Hajnówce przy ul. Słowackiego
29 w celu archiwizacji i realizacji niniejszego wniosku / umowy oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do terści danych,
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia
sprzeciwu wobec sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

________________________
podpis wnioskodawcy

UWAGA!
1. Okres ważności legalizacji w/w wodomierzy wynosi 5 lat. Okres ten liczy się od pierwszego stycznia
następnego roku po legalizacji.
2. W przypadku, gdy ww. wodomierz nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych PWiK Sp. z o.o.
zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza w rozliczeniach za odprowadzane z nieruchomości
ścieki.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Cennikiem opłat za usługi
dodatkowe i akceptuję ich treść.
Oświadczam, że zostałem poinformowany przez PWiK o konieczności każdorazowego przeprowadzania na własny koszt i
staraniem własnym wymiany i legalizacji wodomierza ogrodowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
uwarunkowanymi normami.
Oświadczam, ze zapoznałem się Warunkami technicznymi montażu wodomierza na cele podlewania ogrodu.
ZOBOWIĄZANIE PONIESIENIA KOSZTÓW USŁUGI
Należność za usługę zostanie opłacona w kasie PWiK Sp. z o.o. , Sklepie Firmowym „Akwedukt” przy ulicy Białostockiej 112
w Hajnówce, lub przelewem na konto bankowe PWiK Sp. z o.o. wskazane na fakturze VAT. Zobowiązuję się do dokonania
płatności za powyższą usługę w terminie określonym na fakturze.

__________________________________
podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić
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