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MPWiK S.A. 
ul. Na Grobli 14/16 50–421 Wrocław  
NIP 896-000-02-56   
tel.   +48 71 34-09-500 (centrala)  +48 71 34-09-655 (informacja) 
faks +48 71 37-23-720 bok@mpwik.wroc.pl  www.mpwik.wroc.pl 

WNIOSEK  
 

WNIOSEK O OPLOMBOWANIE 
WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO  
DO POMIARU WODY  
NA CELE PODLEWANIA OGRODU  

 
USŁUGA ODPŁATNA 

NR ZLECENIA  NUMER KLIENTA  MIEJSCE   WROCŁAW DATA ZŁOŻENIA   -   -     

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA USŁUG* W zależności od wskazania na str.2, dane posłużą do wystawienia faktury. 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

Tel / e-mail                                  

PEŁNOMOCNIK* zależności od wskazania na str.2, dane posłużą do wystawienia faktury. 

Imię i Nazwisko / 
Nazwa 

                                 

                                 

Ulica, nr                                  

Miejscowość, Kod                         K O D   -    

PESEL/NIP/REGON             /           /           

Tel / e-mail                                  
 

 
Proszę o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza odliczającego do pomiaru wody na cele podlewania 
ogrodu przydomowego, 
 

dla nieruchomości położonej przy: *  
Ulica, nr                                  

Nr działki          AM       OBRĘB              
 

 
W związku z powyższym wnioskuję o: 
 

❒ Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na 
cele ogrodowe) - montaż wodomierza w gestii Klienta. 

❒ Określenie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na 
cele ogrodowe) wraz z kontrolą i montażem wodomierza. 

❒ Oplombowanie wodomierza „odliczającego” montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe).  

❒ Wymiana wodomierza zamontowanego na instalacji wewnętrznej Klienta. 

Prace wskazane w warunkach technicznych zamierzam wykonać we własnym zakresie i zgłosić ich zakończenie w Biurze 
Obsługi Klienta MPWiK S.A. w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od daty wydania warunków. 
 
 
Termin umówionej wizyty………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Załączniki: 

❒ Pełnomocnictwo do działania przy wykonaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych. 
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Uwaga!: 
 

1. Okres ważności legalizacji ww. wodomierzy odliczających wynosi 5 lat. Okres ten liczy się od pierwszego stycznia następnego roku 
po legalizacji. 
2. W przypadku, gdy ww. wodomierz nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych MPWiK S.A. zaprzestanie uwzględniania wskazań 
takiego wodomierza w rozliczeniach za odprowadzane z nieruchomości ścieki. 
3.Warunki montażu wodomierza są ważne 6 miesięcy od ich wydania. 
4.Wnioskodawca/Odbiorca usług zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem wymiany i legalizacji 
wodomierza odlicznikowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwarunkowaniami normowymi. 
5.Zdjęcie i założenie plomb wodomierza należy zlecić MPWiK.  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji niniejszego wniosku 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia, Cennikiem usług  
MPWiK S.A. oraz że akceptuję ich treść. 
 
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wykonania usługi i zobowiązuję się do dokonania płatności za powyższą usługę  
w terminie określonym na fakturze. 
 
 Proszę o wystawienie faktury za zlecone usługi na:  

❒ Pełnomocnika ❒ Wnioskodawcę/Odbiorcę usług 

 
MPWiK S.A.  informuje, że: 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK S.A. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.  

2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póz.  Zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego 
wniosku na usługę. 

3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści i poprawiania. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPWiK S.A. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Na Grobli 14/16 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji i archiwizacji 
niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 
osobowych w wymienionym celu. (**)  
 
 

 

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

                  Czytelny podpis Wnioskodawcy/Odbiorcy 
usług/Pełnomocnika 
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