ZGŁOSZENIE MONTAŻU PODLICZNIKA
ZMP-1

Data wpływu
Wypełnia
przedsiębiorstwo

Na podstawie art.27 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 2006r. Nr 123, poz.858) zgłaszam montaż
podlicznika do ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody na cele podlewania ogródka
1.DANE ZGŁASZAJĄCEGO
a) Dane identyfikacyjne:
Numer PESEL
Nazwisko
Imię

b) Miejsce zamieszkania:
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

c) Dane do korespondencji: (wypełnić wyłącznie w

przypadku, gdy dane do korespondencji są inny niż wskazane w punkcie 1a) i 1 b))

Nazwisko
Imię
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

d) Dane kontaktowe:
Dane klienta wskazane w: (zaznaczyć odpowiednie pole)
Punkcie 1a)
Punkcie 1c)
Numer telefonu stacjonarnego
Numer telefonu komórkowego
Adres poczty elektronicznej
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2.DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
a) Adres nieruchomości: (wypełnić wyłącznie w

przypadku, gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania z punktu 1. b))

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

b) Oznaczenie nieruchomości (należy wskazać wszystkie numery działek, które dotyczą nieruchomości)
Numer działki

Numer działki

Numer działki

Numer działki

Numer działki

Numer działki

Numer działki

Numer działki

3. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY (dotyczy wodomierza głównego)
a) Dane o dotychczasowej umowie i wodomierzu:
Numer dotychczasowej umowy

Numer wodomierza

4.TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (dotyczy nieruchomości wskazanej w punkcie 1b lub 2a))
a) Rodzaj tytułu prawnego:
Oświadczam, że: (zaznaczyć odpowiednie pole)
jestem właścicielem nieruchomości (wnioskodawca wypełnia część 4. b))
jestem najemcą/dzierżawcą nieruchomości (wnioskodawca wypełnia część 4. b))
nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny (dotyczy np. toczącego się postępowania spadkowego)

b) Dokument potwierdzający tytuł prawny:
Rodzaj dokumentu

Numer dokumentu

(aktu notarialnego, postanowienia sądu potwierdzającego nabycie nieruchomości lub umowy najmu/dzierżawy)

Data dokumentu
-
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(rok-miesiąc-dzień)

-

5.OŚWIADCZENIA
a) Podpisanie wniosku
Montaż podlicznika wykonałem/wykonałam* zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi i rozliczeń
określone w załączniku ZMP-Z1 stanowiącymi integralną część niniejszego zgłoszenia.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, jestem umocowany/umocowana* do złożenia wniosku oraz
oświadczam, że jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Data (rok-miesiąc-dzień)
-

Podpis

-

b) Przetwarzanie danych osobowych
Zaznaczyć odpowiednie pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul.Rawicka 41 63-700 Krotoszyn w związku ze złożeniem niniejszego zgłoszenia.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul.Rawicka 41 63-700 Krotoszyn,
2) moje dane będą przetwarzane w celu rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.
3) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
podpisania umowy,
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli
przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul.Rawicka 41 63-700 Krotoszyn.
Data (rok-miesiąc-dzień)
-

Podpis

-

6.ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku załączam:
1.
2.
3.
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Odbiór techniczny (wypełnia pracownik PGKiM Sp. z o.o.):
Numer podlicznika

Data

Numer plomby

(rok-miesiąc-dzień)

-

Stan podlicznika

Podpis pracownika

Podpis zgłaszającego

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA MONTAŻU PODLICZNIKA
Warunki techniczno- eksploatacyjne montażu podlicznika i prowadzenia rozliczeń
ZMP-Z1
1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.
2.
3.
4.
5.

Koszty zakupu i montażu podlicznika pokrywa zgłaszający.
Montaż podlicznika wykonać wewnątrz budynku przy wyjściu instalacji.
Przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający, za podlicznikiem zawór antyskażeniowy.
Zapewnić swobodny dostęp do odczytu inkasentowi PGKiM Sp. z o.o.
Za wodomierz odpowiada zgłaszający.

2. OPŁATY, ROZLICZENIA, EKSPLOATACJA
1. Za odbiór i plombowanie policznika PGKiM Sp. z o.o. pobiera opłatę zgodnie z cennikiem.
2. Za ponowne plombowanie podlicznika PGKiM Sp. z o.o. pobiera opłatę zgodnie z cennikiem.
3. Rozliczenia za ilość pobranej wody, wykazanej przez podlicznik, PGKiM Sp. z o.o. dokonuje zgodnie z
obowiązująca taryfą dla III grupy taryfowej (pozostali odbiorcy).
4. Odczyt podlicznika będzie odbywał się równocześcnie z odczytem wodomierza głównego.
5. Rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej, w ilości określonej na podstawie podwodomierza odbywać się
będzie od 15.04 do 15.09 każdego roku kalendarzowego.
6. Zerwanie plomby lub jej uszkodzenie jest równoznaczne z wypowiedzeniem powyższych warunków.

