................................, dnia .............................
....................................................
/nazwisko i imię/

...................................................
/adres/

.................................................
/kod pocztowy/

.................................................
/Telefon kontaktowy/
................................................................
numer ewidencyjny odbiorcy

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul.Mielęckiego 9
62-840 Koźminek

WNIOSEK O ZAMONTOWANIE
DODATKOWEGO WODOMIERZA

Proszę o wyrażenie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podlicznika) mierzącego
bezpowrotnie zużytą wodę w budynku nr........................ul… …………………........... w
miejscowości.............................................. działka budowlana nr...................
Pobór wody do celów:
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
Potwierdzam otrzymanie warunków zamontowania dodatkowego wodomierza
mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę.
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koźminku ul.
Mielęckiego 9;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest zgkim_kozminek@wp.pl, informacje przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

czytelny podpis...................................

Koźminek dn ..................................

….....................................
….....................................
….....................................

Warunki zamontowania
dodatkowego wodomierza /tzw. podlicznika/
1. Instalacja podlicznikowa winna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych, w sposób umożliwiający jej kontrolę
2. Podlicznik należy zamontować:
✔za wodomierzem głównym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody
✔w pozycji poziomej bądź pionowej jeżeli dopuszcza to producent
✔w odległości nie większej niż 5 m od zaworu czerpalnego służącego do poboru
wody bezpowrotnie zużytej
✔w pomieszczeniu łatwo dostępnym - wygodnym do odczytu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodą i przemarzaniem
3. Zawór czerpalny do poboru wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować na
ścianie zewnętrznej budynku
4. W przypadku braku zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym należy
bezwzględnie taki zawór zamontować za podlicznikiem
5. Zamontowany podlicznik winien posiadać:
✔aktualną datę legalizacji, która zgodnie z zarządzeniem nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia
15 listopada 1999 r. wynosi 61 miesięcy dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu
objętości qp<10m3/h,
✔aktualną kartę gwarancyjną z wpisanym numerem wodomierza i datą sprzedaży
6. Po zamontowaniu podlicznika, instalację podlicznikową należy zgłosić do odbioru
w ZGKiM ul.Mielęckiego 9 tel 062 76 37 115
7. Komisję odbiorową stanowić będą przedstawiciele ZGKiM Koźminek przy udziale
właściciela nieruchomości.
8. Wszystkie koszty związane z montażem i odbiorem instalacji pokrywa inwestor
/odbiorca wody/
9. Po odebraniu wykonanej instalacji i spisaniu protokołu odbioru, podlicznik zostanie
zaplombowany.

................................
zapoznałem/łam się

