Goczałkowice-Zdrój, dnia ............................
.....................................................................................

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

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13,
43-230 Goczałkowice-Zdrój

.....................................................................................
(dane wnioskodawcy)
tel.

WNIOSEK
o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego
Proszę o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego nr ………………………………
Zainstalowanego w nieruchomości przy ul. ….…………………………………………………………………………
Proponowany termin demontażu wodomierza …………………………….……….., godz. ……………………
Oświadczam, że został wykonany przegląd instalacji wewnętrznej i wykluczono wszelkiego
rodzaju przecieki na sieci wewnętrznej oraz wykluczono możliwość podłączenia się innych
osób do sieci wewnętrznej.
W przypadku, gdy przeprowadzona ekspertyza nie potwierdzi zgłoszonego zastrzeżenia,
zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania ekspertyzy (§ 18 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886)).

……..…........................................................
(podpis wnioskodawcy)

WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA - REKLAMACJA WSKAZAŃ WODOMIERZA
Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju informuje, że w
przypadku wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, Klientowi
przysługuje prawo do złożenia pisemnego wniosku –o wykonanie ekspertyzywodomierza.
W takim przypadku wodomierz, w uzgodnionym z Klientem terminie, jest demontowany z
przyłącza wodociągowego (wymieniany na inny), przez pracowników Administracji Zasobów
Komunalnych, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy
nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.
Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w
którympodaje wyniki sprawdzenia wodomierza.
UWAGA:W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza
zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, czyli gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą
zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, to zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127 poz. 886) oraz zapisami umowy o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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
(zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Administracji Zasobów

Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, reprezentowana przez Kierownika
Piotra Niemca
2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

•

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

O wszystkich prawach, które przysługuje Pani /Panu w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych mogą się Państwo dowiedzieć na naszej stronie internetowej pod adresem
http://www.bip.azk.goczalkowicezdroj.pl/bipkod/18628259

