
Miejscowość, data                  
 
 
 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Oficerska 16a 
10-218 Olsztyn 

Klient (Nazwa firmy/imię i nazwisko): 
                              

                              

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto): 
                              

  -                            

Telefon kontaktowy:         PESEL/REGON:        NIP: 
                              

 

ZLECENIE/WNIOSEK NA WYKONANIE EKSPERTYZY 

Zwracam się z prośbą o wykonanie ekspertyzy istniejącego wodomierza  

typ ..................... przekrój .......................... nr ............................................................. stan liczydła .......................................  

typ ..................... przekrój .......................... nr ............................................................. stan liczydła .......................................  

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zlecenie dotyczy adresu (ulica, nr domu/mieszkania, nr działki, kod pocztowy, miasto): 

                              

                              

 

W przypadku, gdy ekspertyza wykaże, że wskazania wodomierza są rzetelne (błędy graniczne są dopuszczalne wg 

Okręgowego Urzędu Miar) należność za wykonaną usługę opłacę po otrzymaniu faktury, natomiast w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza koszty ponosi PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

Zostałem(am) poinformowany(a), że: 

a) podpisując niniejszy wniosek, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A, zwane dalej Administratorem, 

w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz, że wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem 

rozpatrzenia wniosku, 

b) podane przeze mnie dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne, podanie moich danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku przez 

Administratora, 



 

 

c) odbiorcami moich danych osobowych są Administrator, inne podmioty upoważnione do odbioru tych danych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy 

powierzenia danych, 

d) przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze 

zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (w tym z profilowaniem) w przypadkach: dokonywania oceny 

przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń 

eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności, 

e) moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a po rozpatrzeniu, przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, 

f) w prawnie uzasadnionych przypadkach mogę realizować: prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania oraz 

uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do tego, by nie podlegać decyzjom 

opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

g) posiadam prawo sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia w dowolnym 

momencie, z wyjątkiem sytuacji w których przetwarzanie jest wymagane do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń 

lub do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator. Konsekwencją skutecznej realizacji 

moich praw, wymienionych w lit. g) w stosunku do danych mających wpływ na wiążący strony wniosek jest 

wstrzymanie rozpatrywania wniosku, 

h) w kwestiach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących mi 

w związku z tym prawach mogę zasięgnąć informacji na stronach internetowych Administratora: https://pwik.olsztyn.pl 

oraz https://bip.pwik.olsztyn.pl, skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. (89)532-79-08 oraz pod 

adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl lub skorzystać z pomocy Biura Obsługi Klienta. 

 

Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu oraz, że zapoznałem(am) się 

z Cennikiem usług PWiK Sp. z o.o. Olsztyn. Należności za wykonanie usługi opłacę w terminie 7 dni po otrzymaniu 

faktury. 

 

Oświadczam, że podane przez mnie dane są prawidłowe i aktualne oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

przez Administratora w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. 

 

 

 

……………………………………………..     ……………………………………………………………………………………….…….. 
                (miejscowość, data)     (czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu) 
 

 

 

https://bip.pwik.olsztyn.pl/


 
 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn 

SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352, 
Kapitał zakładowy: 156.447.000 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050 

 
 
 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn jest Laureatem VIII edycji 

Warmiosko–Mazurskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw 

 

www.pwik.olsztyn.pl e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl 

Informacja: tel. (89)-526-40-81 

Obsługa Klienta:  tel. (89)-613-14-32 

Dział Zbytu Wody:  tel. (89)-532-79-33, -34, -35 

Sekretariat:  tel. (89)-526-66-06 

fax (89)-533-41-41 
 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

W dniu ……………………………………………... potwierdzam demontaż wodomierza 

typ ..................... przekrój .......................... nr ............................................................. stan liczydła .......................................  

typ ..................... przekrój .......................... nr ............................................................. stan liczydła .......................................  

w celu przekazania do ekspertyzy prawidłowości wskazań. 

Jednocześnie potwierdzam oplombowanie nowo zamontowanego wodomierza przez pracowników Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie w budynku przy ulicy 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

typ ..................... przekrój .......................... nr ............................................................. stan liczydła .......................................  

typ ..................... przekrój .......................... nr ............................................................. stan liczydła .......................................  

 Nr plomby .......................................... 

 

Samowolne zerwanie plomb podlega odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. Rozdział 6, art. 28, ust. 2. 

 

Olsztyn, dn. .............................................    .......................................................................                                                                 

                                                                                  /Nazwisko i imię zleceniodawcy/ 

 

Olsztyn, dn. .............................................     .......................................................................                                                                 

                                                                                  /Podpis przedstawiciela PWiK Sp. z o.o./ 

 

 

Załącznik: 

1. Dokumentacja fotograficzna 
 


