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         Pniewy, dnia …………….. 

 
 

 
 

 
 

  

62-045 Pniewy 

 

................................................ 

Imię i nazwisko / Firma 

 

………………………………………….. 

Adres zamieszkania / Siedziba Firmy 

 

…………………………………………. 

Kod, miejscowość 

 

…………………………………………. 

PESEL / NIP Firmy 

 

…………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego 

 

ZGŁOSZENIE ZAMONTOWANIA WODMIERZA ODLICZAJĄCEGO  

BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ODBIORCY USŁUG  

(WODOMIERZ OGRODOWY) 

dotyczy nieruchomości położonej 

w

 ..............................................................................................................................................................  

przy 

ul .......................................................................................................................... nr

 ............................................................................................................................  

W dniu .............................................  dla potrzeb podlewania zieleni został zainstalowany wodomierz: 

- nr ........................................... ze stanem początkowym .................. m3, stan bieżący ................. m3 

- nr ........................................... ze stanem początkowym .................. m3, stan bieżący ................. m3 

- nr ........................................... ze stanem początkowym .................. m3, stan bieżący ................. m3 

- nr ........................................... ze stanem początkowym .................. m3, stan bieżący ................. m3 

- nr ........................................... ze stanem początkowym .................. m3, stan bieżący ................ m3 

 

 
 

Zgłoszenie zamontowania wodomierza 
odliczającego będącego własnością 

Odbiorcy Usług - 
 WODOMIERZ OGRODOWY 

 

Data wpływu wniosku: 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne  

Sp. z o.o. w Pniewach 

ul. Wspólna 6 
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Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Pniewach informuje, ze ilość wody do 
podlewania ogrodu jest naliczana wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego 
zainstalowanego przez Odbiorcę Usług. Daty i odczyty wodomierza ogrodowego należy podawać w 
terminach do końca m-ca kalendarzowego., a także w terminach dokonywanych odczytów 
wodomierza głównego. 

 
        …………………………………….  

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Pniewach informuje , że:  
1. Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 101/2002 poz. 926 z późn. zmianami) w celu realizacji niniejszego 
wniosku.  
2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach.  
3. Osoba, której dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.  
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  
  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Pniewskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne  Spółka z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Wspólnej 6 w celu archiwizacji 

niniejszego wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania 

moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji 

gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.  

 

  ................................................  

(podpis) 

 

 

 


