Gdynia, dnia ................... 20...... r.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 29
81-311 Gdynia
tel. cent. (0-58) 668 73 11

Nr zlecenia

............./......./.................../200.....r

ZLECENIE KONTROLI
MONTAŻU WODOMIERZA
rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA - USŁUGOBIORCA
A. DANE ZLECEDNIODAWCY – PŁATNIKA FAKTURY
Nazwa: pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres siedziby /zamieszkania

NIP/REGON lub KRS (dla firm):

Adres korespondencyjny (ulica – nr – miejscowość – kod pocztowy)

Kontakt telefoniczny:

Nr ewidencyjny Usługobiorcy

Nr połączenia

Oświadczam, że jestem klientem PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., a rozliczenia odbywają się na podstawie wskazań przyrządu
pomiarowego „wodomierza głównego” zamontowanego na połączeniu o symbolu jak powyżej.
Wnioskuję:
- o zmianę sposobu rozliczania należności za ilość odprowadzanych ścieków z zastosowaniem jednego dodatkowego
wodomierza – odlicznika (o danych jak poniżej) służącego do pomiaru wody nieodprowadzanej do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej,
- o uzupełnienie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w zakresie rozliczania ilości odprowadzanych
ścieków.

B. ZLECAM WYKONANIE:
Kontroli montażu wodomierza – odlicznika
Adres (połączenia) nieruchomości, na której został zainstalowany wodomierz

Nr fabryczny i rok produkcji wodomierza – odlicznika

Data ważności legalizacji

Wskazanie wodomierza
(wypełnia PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.)

na dzień: .................. 20...... r.

_______

Załączniki:
1. kopia rachunku zakupu i karty gwarancyjnej wodomierza,

2.

rysunek inwentaryzacyjny instalacji wodociągowej

[uwidaczniający przebieg przewodów wodociągowych oraz umiejscowienie

wodomierza głównego i wodomierza przeznaczonego do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody (przy wykonywaniu rysunku inwentaryzacyjnego
należy posługiwać się przekrojami poziomymi (rzutami) budynku w skali 1:50 lub 1:100)]
3.

…………………………………………………………….........................................................................................................................

Do kontaktu i potwierdzenia wykonania zlecenia upoważniam:
......................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:

telefon ................................................

- zapoznałem się z aktualnie obowiązującym cennikiem usług Spółki i zobowiązuję się do uregulowania faktury wystawionej
za wykonanie powyższego zlecenia,
- zapoznałem się i akceptuję „Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody”.
.
..........................................................
(podpis zleceniodawcy – płatnika faktury)
Podstawa prawna art. 27 ust. 4-6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
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WYPEŁNIA USŁUGODAWCA
C: WYKONAWCA ZLECENIA:
Do wykonania zlecenia wyznaczam:
.........................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, stanowisko)
Zatwierdzam:

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

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

(data, podpis wykonawcy zlecenia)

(data, podpis kierownika)

D. RAPORT Z WYKONANYCH ROBÓT
Konto Nr

D.1. (wg poz. cennika):
Pozycja
cennika

Cena netto

Rodzaj wykonywanych robót

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

Ilość
(szt)

Wartość

R A Z E M
D.2. (wg czasu pracy i z rozliczeniem zużytego materiału):
Rodzaj wykonywanych robót

Stawka
godzinowa

Czas
pracy

Zużyty materiał
ilość
rodzaj

Wartość

R A Z E M

Gdynia, dn. ...............................

...............................................................
podpis wykonawcy

E. POTWIERDZAM WYKONANIE ZLECENIA
Zlecenie wykonano dnia ……………………………..

……………….………...........................................................
Zleceniobiorca (kierownik wydziału)
EW-D-01-b
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Zleceniodawca / osoba upoważniona
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