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Wniosek nr 22 

   Pieczątka wpływu 

ZOS 

Dekretacja 

WNIOSEK O KONTROLĘ MONTAŻU WODOMIERZY LOKALOWYCH 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (dotychczasowy Usługobiorca)
1. Imię i nazwisko lub nazwa 2. PESEL lub NIP

3. Miejscowość 4. Kod pocztowy 5. Ulica 6. Nr budynku 7. Nr lokalu

8. Kontakt telefoniczny, SMS 9. e-mail

B. DANE O NIERUCHOMOŚCI
10. Miejscowość 11. Ulica 12. Nr budynku 13. Liczba lokali w budynku

C. DANE WODOMIERZY LOKALOWYCH
14. Warunki techniczne montażu wodomierzy lokalowych 

  Nr______________________________ data wydania ________________ 

15. Liczba zainstalowanych wodomierzy lokalowych

D. DANE NOWEGO USŁUGOBIORCY - STRONY UMOWY  GŁÓWNEJ – o ile inny niż w punkcie 1
16. Imię i nazwisko lub nazwa 17. Adres i nr KW danego lokalu 18. PESEL lub NIP 19. Podpis

E. DANE USŁUGOBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALI
20. Imię i nazwisko lub nazwa 21. Adres i nr KW danego lokalu 22. PESEL lub NIP 23. Podpis

Wyżej wymienieni Usługobiorcy korzystający z lokali, wyrażają zgodę na zawarcie odrębnych umów na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków do lokali 
w budynku wielolokalowym oraz sporządzanie raportów lokalowych 
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F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
24. Do wniosku dołączam: 
 Zał. 1. 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 (umowy głównej) oraz do     
 sporządzania i przekazywania do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. raportów. 

 Zał. 2. Umowa o zarządzanie – o ile umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera zarządca wspólnoty. 

G. PODPIS 
 
 
 .....................................................................   ......................................................................................................... 
                                                  Data                                                                                            Czytelny podpis osoby wskazanej w pkt. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYPEŁNIA PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
 
H. ZLECENIE WEWNĘTRZNE PEWIK  
25. Numer punktu rozliczeniowego 26. Numer ewidencyjny EW 

27. Wnioskowany termin wykonania 28. Faktyczny termin wykonania 

I. OŚWIADCZENIE EW 
29. Oświadczenie o poprawności wykonania montażu wodomierzy lokalowych 

 Wszystkie wymienione lokale w sekcji E zostały wyposażone w wodomierze lokalowe, które zostały zainstalowane zgodnie z wymaganiami PEWIK  GDYNIA                             
.Sp. z o.o. określonymi w pkt. 14, z  możliwością przerwania dostawy wody bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali. 
 
 1. tak 
 2. nie: ..................................................................................................................................................................................................................................... 

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

(zakres niezgodności) 
J. POTWIERDZENIE WYKONANIA KONTROLI 
30. Wykonawca kontroli 

 

 

 

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

   (Pracownik EW) 

31. Zatwierdzenie 

 

 

 

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

  (Kierownik EW) 
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