
 

 

Trzebnica, dnia .............................. 
Adres Wnioskodawcy: 

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

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

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

PESEL ………………………………………………….. 

Tel. kontaktowy......................................................... 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

Trzebnica - ERGO Sp. z o.o. 

Pl. Piłsudskiego 1 

55-100 Trzebnica 

 

WNIOSEK O WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA 

 

Proszę o wykonanie ekspertyzy wodomierza o numerze …………………………………., 

zamontowanego  na przyłączu wodociągowym  do posesji przy ul. ................................................. w 

………………………………………… .  

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/zarządcą* w/w obiektu. Wykonałam(em) 

przegląd instalacji wewnętrznej i wykluczam wszelkiego rodzaju przeciek na instalacji wewnętrznej oraz 

podłączenie się innych osób.  

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku, gdy ekspertyza wykaże, iż wodomierz jest sprawny 

zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy wodomierza wraz z 

kosztami wysyłki i wymiany wodomierza na nowy. 

Informuję, że zapoznałam(em) się z kosztami wykonania powyższej usługi. 

Upoważniam Gminny ZGK Trzebnica - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy do wystawienia 

faktury VAT za wykonanie wyżej wymienionej usługi bez podpisu. 

Gminny ZGK TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o.  informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z  siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marszałka 

J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawa dostępu do ich  treści i  poprawiania. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 20011 r..( Dz.U. z 2011 r. nr 72, poz.. 747 ze zm.)o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, 

poz. 414, z późn.zm.). 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO  Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, przy pl. Marszałka J. 

Piłsudskiego 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu 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. 

Podpis wnioskodawcy 

………………………………… 



 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


