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ZGŁOSZENIE WYMIANY
WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ODBIORCY USŁUG
Data przyjęcia

Numer sprawy

ZAREJESTRUJ SIĘ W E-BOK - https://ebok.mpwik.com.pl/

Warszawa, 24.01.2020 r.
miejscowość, data

DANE WNIOSKODAWCY
Numer Odbiorcy Usług*

1

2

3

4

5

6

Nazwa Odbiorcy Usług ……………………………… Jan Nowak …………………….…………………………..
……...…………………….……………………………………………………………...………
DANE KONTAKTOWE
nr telefonu: ……….….. 500-500-500 …………… adres e-mail: …………… jannowak@mpwik.pl ….……
DOTYCZY

Zgłoszenie wymiany wodomierza odliczającego, będącego własnością Odbiorcy
Usług w nieruchomości położonej w ………………….…… Warszawie …....……………
przy ul. ………………… Strunowej .…….………… nr …… 12 ….…. lokal …..… - .....….

ZGŁOSZENIE DOTYCZY (podkreśl właściwe):
 WODOMIERZA OGRODOWEGO mierzącego ilość wody pobranej do podlewania zieleni
 WODOMIERZA W LOKALU mierzącego ilość wody dostarczanej do lokalu
 WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO mierzącego ilość wody zużytej do produkcji, budowy, nawilżaczy
DANE WODOMIERZA ZDEMONTOWANEGO
data zdemontowania … 23.01.2020 r. ...... numer … 87654321 …...… stan zdemontowania …… 58 ……m3
DANE WODOMIERZA ZAMONTOWANEGO
data zamontowania … 23.01.2020 r. ...... numer … 87878686 …...…stan zamontowania …… 0 .……m3

* Numer Odbiorcy Usług to 6 pierwszych cyfr numeru faktury za usługę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
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POWÓD WYMIANY WODOMIERZA (podkreśl właściwe):
 legalizacja wodomierza
 uszkodzenie wodomierza
 inny (podaj jaki?) ……………………………………………………………………...……………………………...

MPWiK w m. st. Warszawie S.A. informuje, że ilość wody do podlewania zieleni jest naliczana wyłącznie
na podstawie wskazań wodomierza odliczającego zamontowanego przez Odbiorcę Usług.
Daty i odczyty wodomierza ogrodowego należy podawać na początek i na koniec okresu wegetacji roślin,
tj. 15.04 - 15.09, a także w terminach dokonywanych odczytów wodomierza głównego.
Daty i odczyty pozostałych wodomierzy odliczających należy podawać w terminach dokonywanych
odczytów wodomierza głównego.
Odbiorca Usług zobowiązany jest wyłącznie do wymiany wodomierzy odliczających będących jego
własnością.
MPWiK w m.st. Warszawie S.A. informuje, iż wodomierze główne stanowią własność Dostawcy Usług.
Wymiana wodomierzy głównych należy wyłącznie do obowiązków Dostawcy Usług.

Jan Nowak
(czytelny podpis i pieczątka Wnioskodawcy)

* Numer Odbiorcy Usług to 6 pierwszych cyfr numeru faktury za usługę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
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