ODBIORCA USŁUG :
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Halinów dnia ………………

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 77
05-074 Halinów

Wniosek
o wymianę lub legalizację dodatkowego wodomierza

1. Zlecam wymianę lub legalizację wodomierza dodatkowego. Oświadczam, że woda
opomiarowana dodatkowym wodomierzem jest wykorzystywana
do celów: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Pozostałe informacje istotne dla wymiany lub legalizacji dodatkowego wodomierza:
- dokonam legalizacji dotychczasowego wodomierza dodatkowego / zakupu i wymiany
dotychczas zamontowanego wodomierza dodatkowego na nowy*
- nr umowy………………………………………………………………………………........
- nr wodomierza głównego…………………………………………………………………...
- nr wodomierza dodatkowego .................................................................................................
3. Zlecam wymianę wodomierza Zakładkowi Komunalnemu w Halinowie sp. z o.o. / sam
zakupię wodomierz i zlecę wymianę uprawnionemu hydraulikowi.*
Zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z niniejszym zleceniem. Należność
ureguluję w momencie odbioru wodomierza.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku

…………………………………..
(podpis odbiorcy usług)

*niepotrzebne skreślić

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Komunalny w Halinowie
sp. z o.o.. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.1781 tj.) w celu realizacji niniejszego wniosku na
usługę.
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach
przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenie.

1) Opłatę za odbiór / wymianę dodatkowego wodomierza
Odbiór z zaplombowaniem jednego wodomierza
− 30,56 zł + 8% VAT (2,44 zł) = 33,00 zł brutto – należy dokonać w dniu odbioru
wodomierza
Wymiana dodatkowego wodomierza przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.
- 158,49 zł + 23% VAT (36,45 zł) = 194,94 zł brutto + odbiór z zaplombowaniemnależy dokonać w dniu odbioru i zaplombowania wodomierza.
2) Opłatę za odbiór wraz z zaplombowaniem wodomierza należy uiścić w formie:
- gotówka – na kwitariusz przychodowy do pracownika dokonującego odbiór i
zaplombowanie wodomierza w dniu usługi.
3) Opłatę za wymianę oraz odbiór wraz z zaplombowaniem wodomierza należy uiścić
w formie:
- gotówka – na kwitariusz przychodowy do pracownika dokonującego wymianę
wodomierza w dniu usługi.
4) Faktura VAT za ww. usługi do odbioru w siedzibie Zakładu Komunalnego w Halinowie sp.
z o.o. ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów.

