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Legionowo, dnia ………………………. 
          
 

Wykonawca:      
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne 
„Legionowo” Sp. z o.o. 
05-120 Legionowo, ul. Kościuszki 16A 

 
 

 

WNIOSEK O WYKONANIE USŁUGI MONTAŻU / WYMIANY* WODOMIERZA 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

IMIĘ I NAZWISKO  /  PEŁNA NAZWA FIRMY ..…..………………………………………………………………………........ 

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

ADRES ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL / NIP ………………………………………………………………………………………………………………………... 

REGON / KRS ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel kom: ............................................................................... Tel: ……………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zlecam wykonanie usługi polegającej na:  

o  Montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej 

o  Wymianie wodomierza dodatkowego (podlicznika) do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej 

o  Montażu wodomierza (głównego) na własnym ujęciu wody 

o  Wymianie wodomierza (głównego) na własnym ujęciu wody 

o  Wymianie uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy 

o  Wymianie zamarzniętego wodomierza z winy odbiorcy  

 
Adres wykonania usługi: ...………………………………………………………………………………………………………… 

W uzupełnieniu informuję: …..…………………………………………………………………………………………………….. 

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

Szczegółowe dane obiektu (oświadczenie do celów VAT):  

o Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2 

o Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m2 
 

 
Złożenie zlecenia wykonania usługi zobowiązuje zamawiającego do poniesienia kosztów związanych  
z jej wykonaniem w terminie określonym na fakturze VAT. Podpisanie zlecenia jest jednoznaczne ze zgodą  
na warunki wykonania. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem. 
 

 
……….…..……………………………… 

(podpis / pieczątka wnioskodawcy) 
 
* niepotrzebne skreślić 
 



 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne 

„Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 16a, 05-120 Legionowo, e-mail: 

pwklegionowo@pwklegionowo.com.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie 

Wodociągowo - Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie, e-mail: iod@pwklegionowo.com.  

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu 

zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne i jest równocześnie warunkiem rozpatrzenia niniejszego 

Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail  

nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku a ma ułatwić kontakt z Panią/Panem, w celu przyspieszenia 

jego rozpoznania. 

3. Z pełnym obowiązkiem informacyjnym może się Pani/Pan zapoznać na stronie internetowej: 

http://www.pwklegionowo.com/rodo/ lub w Biurze Obsługi Klienta. 

 

 

 

………….…………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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