Druk PWiK_09-2018

WNIOSEK
o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego
Nazwisko i imię / Nazwa: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ulica, nr: ______________________________ Miejscowość, kod:__________________________________
Numer klienta: _________________________; NIP: ____________________________________________
Telefon kontaktowy: _____________________, e-mail: __________________________________________
(Podanie numeru telefonu oraz adresu skrzynki pocztowej jest dobrowolne i nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku.
Podanie tych danych w znacznym stopniu przyspiesza jego realizację)

Zwracam się z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego o numerze
_________________________, który zamontowany jest na przyłączu wodociągowym do nieruchomości
zlokalizowanej przy ul. ______________________________ w miejscowości _________________________.
Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą kontroli wodomierza głównego, opisaną w załączonej do
niniejszego wniosku karcie informacyjnej i przyjmuję do wiadomości ustalenia w niej zawarte.
W przypadku potwierdzenia prawidłowości wskazań wodomierza, na podstawie wykonanej ekspertyzy,
zobowiązuję się do pokrycia kosztów jego wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy
i wykonania ekspertyzy wodomierza.
Upoważniam Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krzanowicach do wystawienia
faktury VAT za wykonanie ww. usługi, w przypadku potwierdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.

_________________________

_____________________

_______________________________

Miejscowość

Data

Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Krzanowicach, ul. Zawadzkiego 5 w celu prawidłowej realizacji niniejszego wniosku. Udzielona
zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie.

_______________________________
Czytelny podpis
Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krzanowicach, ul. Zawadzkiego 5. Kontakt
do Inspektora Ochrony Danych: pwik@krzanowice.pl. Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Podane dane te są
przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także realizacji pozostałych usług świadczonych przez
Administratora danych. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane
dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy a także po jej
ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość
rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO. Ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
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KARTA INFORMACYJNA DO WNIOSKU
o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego
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4.
5.

6.

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza, Odbiorca wody może złożyć do
Przedsiębiorstwa pisemny wniosek (zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia wodomierza),
o dokonanie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego.
W uzgodnionym z Odbiorcą terminie, wodomierz jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny)
przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy
nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.
Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem,
ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane
są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”,
w którym podaje wyniki sprawdzenia.
Gdy wyniki sprawdzenia wykażą prawidłowość wskazań wodomierza, koszty jego wymiany, przesłania
do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Odbiorca.
W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza,
że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez
Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę,
w oparciu o wyniki ekspertyzy. W takim przypadku, koszty przesłania do Punktu Legalizacyjnego
Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Przedsiębiorstwo.
Korekta faktury dotyczy ostatniego okresu rozrachunkowego poprzedzającego zlecenie sprawdzenia
prawidłowości wskazań wodomierza.

ODBIORCO, PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU
DOKŁADNIE SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

