
 

    DRUK  NR BOK – 03 

 

 

Wnioskodawca                         Wadowice, ............................................................ 
                           / dzień, miesiąc, rok/ 

............................................................................... 
                      /Nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy/ 

 

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

 

.............................................................................. 
                                  /telefon kontaktowy, e- mail/ 

 

.............................................................................. 
                                              NIP/PESEL 

 

 

WNIOSEK O OPLOMBOWANIE WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO DO 

POMIARU ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 

(np. podlewanie ogrodu) 
 

 Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza odliczającego do pomiaru 

wody na cele podlewania ogrodu przydomowego dla potrzeb mojej nieruchomości   

przy ulicy.............................................................nr.................  . 

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą  o (postawić znak X) 
uzgodnienie miejsca lokalizacji  

 

określenie sposobu montażu wodomierza odliczającego  
 

Wskazane prace zamierzam wykonać we własnym zakresie i zgłosić wodomierz odliczający do oplombowania 

w Biurze Obsługi Klienta WPWiK Sp. z o.o. 

 
WPWiK informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach, ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice. 
Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz.926 ze zm.)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 wniosku. 

 

 

 

............................................................... 
   podpis wnioskodawcy*/pełnomocnika* 

  

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

 

Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

(dalej: WPWiK) z siedzibą w Wadowicach. 

 

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, mailowo na adres: 

sekretariat@wpwik.com, telefonicznie pod numerem 33 82 356 26.  Dane osobowe będziemy przetwarzać w 

celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami umowa o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

 

Dane osobowe Odbiorcy usług, WPWiK może przekazywać:  

 osobom upoważnionym przez WPWIK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp 

do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

mailto:sekretariat@wpwik.com


 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 

obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzenie ścieków. Odbiorcy usług prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
        ..................................................................... 

                                           podpis wnioskodawcy**/pełnomocnika** 

 
 

 

 
*  zaznaczyć właściwe 

** dotyczy osób fizycznych objętych ochroną danych osobowych zgodnie z  wyżej powołaną ustawą 

Termin wizyty  ......................................... . 

 

 

Załączniki do Wniosku w przypadku współwłasności: 

 
  Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na montaż odlicznika                              

i  nie wnoszeniu roszczeń do sposobu rozliczeń związanych ze zmianą taryf . 

 

 

 

Uwaga!  

1. Okres ważności legalizacji w/w wodomierzy odliczających wynosi 5 lat. Okres ten liczy 

się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. 

2. W przypadku gdy w/w wodomierz nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych 

WPWiK 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 na 

terenie Gminy Wadowice oraz cennikiem opłat za usługi dodatkowe WPWiK Sp. z o.o. oraz akceptuje 

ich treść. 

 

        ........................................................ 
            podpis wnioskodawcy*/pełnomocnika* 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez WPWiK o konieczności każdorazowego 

przeprowadzania na własny koszt i staraniem własnym wymiany i legalizacji wodomierza 

odlicznikowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwarunkowanymi 

normami. 

  

 

........................................................ 
            podpis wnioskodawcy*/pełnomocnika* 
 

* zaznaczyć właściwe 
 


