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Wnioskuję o zaplombowanie wodomierza dodatkowego na cele:

ogrodowe

miejscowość przy ulicy nr

nr działki

Tytuł prawny do nieruchomości, której wniosek dotyczy: nr księgi wieczystej:

  współwłasność   brak tytułu prawnego

  współwłasność -  wspólność ustawowa małżeńska   współwłasność - rozdzielność majątkowa   inne (jakie?)

    

Oświadczenia osoby ubiegającej się o zaplombowanie dodatkowego wodomierza:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurą montażu wodomierza dodatkowego na cele ogrodowe, znajdującej się na stronie internetowej www.zuk-kielczow.pl.

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż ilość bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków: 

2.1. nastąpi po zaplombowaniu przez Zakład wodomierza dodatkowego,

2.2 ustalana jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy Usług.

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że rozliczenie ilości odprowadzanych ścieków odbywać się będzie po spełnieniu poniższych warunków:

3.1. zaplombowaniu przez Zakład wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,

3.2. wykonaniu podejścia wodomierza dodatkowego zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Zakładu www.zuk-kielczow.pl,

3.3. wodomierz posiada cechy legalizacyjne.

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku zamontowanego wodomierza głównego z radiowym systemem odczytu, jestem zobowiązany do podawania stanu

wodomierza dodatkowego do Zakładu we własnym zakresie, w terminie rozliczeń wodomierza głównego (istnieje możliwość podpięcia wodomierza dodatkowego do celów

ogrodowych do systemu radiowego odczytu wodomierzy, ale tylko w przypadku, gdy wodomierz będzie przystosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu

 funkcjonującym w ZUK Sp. z o.o. Stan takiego wowodmierza dodatkowego jest automatycznie  odczytywany przez ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie).

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że do obowiązków Odbiorcy Usług należy:

5.1. zakup, zainstalowanie, wymiana i utrzymanie wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,

5.2. poinformowanie Zakładu o wymianie wodomierza, ze względu na brak cechy legalizacyjnej, uszkodzenie, w celu ponownego jego zaplombowania przez Zakład.

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Zakład zaprzestanie (bez konieczności informowania Odbiorcy) rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody w 

 rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków w przypadkach:

6.1. braku ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,

6.2. uszkodzenia plomby zamontowanej przez Zakład,

6.3. uszkodzenia wodomierza lub plomby legalizacyjnej,

6.4. pogorszenia się warunków możliwości dostawy wody na cele bytowe przez Zakład.

6.5. braku podania stanu wodomierza dodatkowego do Zakładu, w terminie rozliczeń wodomierza głównego, 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań niezbędnych do  zaplombowania 

dodatkowego wodomierza, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.) oraz 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 (zwane dalej RODO).

    

WNIOSEK O PLOMBOWANIE, PO MONTAŻU, WODOMIERZA DODATKOWEGO NA CELE OGRODOWE

Miejscowość Data

Kod pocztowy

Imię i Nazwisko / Nazwa 

Symbol Pełnomocnika (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

Symbol Inwestora (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

Imię i Nazwisko / Nazwa

Adres zamieszkania / Siedziba -  Ulica, nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

Pieczątka ZUK Sp. z o.o. 

Adres zamieszkania / Siedziba -  Ulica, nr domu / mieszkania

Czytelny podpis Inwestora / Pełnomocnika

Czytelny podpis Inwestora / Pełnomocnika

UWAGA! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo 

wypełniony lub niekompletny (brak podpisów pod Wnioskiem i Oświad.) będzie wymagał 

uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie 

wydana odmowa plombowania wodomierza dodatkowego.

Miejscowość Miejscowość

E-mail

PESEL / NIPTelefon kontaktowy

Numer sprawy (wypełnia ZUK Sp. z o.o.)

Telefon kontaktowy PESEL / NIP

  własność

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, którego dotyczy wniosek:

E-mail

  

 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Wilczycka 14 
55-093 Kiełczów 
tel. 71 398 80 36/39 
e-mail:biuro@zuk-kielczow.pl 

Bank: BS Oleśnica 
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 
Regon: 931976499 
NIP: 896 11 98 303 
www.zuk-kielczow.pl 
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