Pieczątka daty wplywu do PEWIK:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21
81-311 Gdynia
tel. cent. (0-58) 668 73 11

ZLECENIE KONTROLI
montażu wodomierzy lokalowych

Biuro Obsługi Klienta
tel. (0-58) 668-72-02

Numer zlecenia

(komórka- l.dz.- rok)

/……./.................../20.....r

DANE ZLECENIODAWCY
1. Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko

(1)

3. Adres siedziby/ Adres zamieszkania

2. Kontakt telefoniczny

(ulica –nr –miejscowość -kod pocztowy)

4. NIP/PESEL

DANE OBECNEGO USŁUGOBIORCY
5. Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko

7. Adres korespondencyjny

(1)

6. NIP/PESEL

Adres siedziby/ Adres zamieszkania (1)

8. Kontakt telefoniczny

9. Numer umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

10. Adres e-mail

DANE BUDYNKU
11. Adres/lokalizacja nieruchomości

12. Liczba lokali w budynku

DANE WODOMIERZY LOKALOWYCH
(nr – dzień – miesiąc – rok)

13. Warunki montażu wodomierzy lokalowych

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
14. Liczba zainstalowanych wodomierzy lokalowych

15. Lokalizacja wodomierza (-y) głównego i wodomierzy lokalowych:

□ piwnica budynku
□ klatka schodowa

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ studzienka wodomierzowa
□ inne:

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

DANE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZAWARCIA UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (w odniesieniu do budynku)
16. Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko

(1)

17. Adres siedziby/ Adres zamieszkania

18. NIP/PESEL

19. Podpis

(ulica –nr –miejscowość -kod pocztowy)

DANE WŁAŚCICIELI (UŻYTKOWNIKÓW) LOKALI

FOT-D-12
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ZAŁĄCZNIKI
20. Do zlecenia należy dołączyć:
- aktualny (wydany najwyżej trzy miesiące przed jego złożeniem w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność:
1) pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współwłaścicieli, które daje jednemu ze współwłaścicieli uprawnienia do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (w odniesieniu do budynku) oraz do sporządzania i przekazywania do
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. raportów.
2) w przypadku nieruchomości, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę o powołaniu zarządu oraz zaświadczenie
o numerze identyfikacyjnym REGON wspólnoty mieszkaniowej lub pełnomocnictwo podpisane przez zarząd wspólnoty, które daje
zarządcy (administratorowi) uprawnienia do podpisania w jej imieniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(w odniesieniu do budynku) oraz do sporządzania i przekazywania do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. raportów.
(1)

– niepotrzebne skreślić

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

, dnia

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

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

miejscowość

(podpis zleceniodawcy)

Zlecenie sprawdził i przyjął:

Kierownik FO

....................................................
(pieczęć i podpis)

....................................................
(pieczęć i podpis)

ZLECENIE WEWNĘTRZNE PEWIK
21. Numer ewidencyjny

(nr FOS- l.dz.- rok)

-FOS23. Zalecany termin wykonania

22. Numer ewidencyjny

( dzień – miesiąc – rok)

(nr EW - l.dz.- rok)

-EW24. Zalecany termin wykonania

( dzień – miesiąc – rok)

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
OŚWIADCZENIE EW

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

25. Oświadczenie o poprawności wykonania montażu wodomierzy lokalowych:
Wszystkie wyżej wymienione lokale zostały wyposażone w wodomierze lokalowe, które zostały zainstalowane zgodnie z wymaganiami PEWIK GDYNIA
Sp. z o.o. z możliwością przerwania dostawy wody bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali.

□ TAK

□ NIE

26. Uwagi wykonującego kontrolę:

Kontrolę wykonał:
....................................................
(pieczęć i podpis)
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Kierownik EW
....................................................
(pieczęć i podpis)
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