
Wniosek o uwzględnienie reklamacji                                                                                                                                                               druk  W - 9 
dotyczącej nieprawidłowych wskazań wodomierza 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 
Ul. Jana III Sobieskiego 31 

83-322 Stężyca 
tel. (58) 684-62-28 fax. (58) 684-62-29 

 

………………………………………………… 
                                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

WNIOSKODAWCA 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zam. – ulica nr………………………………………………………………………………….. 

Kod, miejscowość………………………………………………………………………………………. 

Adres do koresp………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                           Gminne Przedsiębiorstwo 
                                                                                                             Komunalne Sp. z o.o. 

                                                                                                              Stężyca 
                                                                                                              ul. J. III Sobieskiego 31 

                                                                                                              83-322 Stężyca 

WNIOSEK 

          Niniejszym wnoszę o uwzględnienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowych wskazań 

wodomierza nr ……………………………….. zamontowanego na moim przyłączu wodociągowym 

dla nieruchomości położonej w miejscowości …………………………….., przy ul. …………………………. 

działka nr ……………………………… 

Z moich obserwacji wynika, iż w/w wodomierz wykazuje zbyt duże* / małe* zużycie wody 

względem stanu faktycznego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę, aby Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy, 

dokonało wymiany w/w wodomierza. 

Zdemontowany wodomierz należy przekazać wyspecjalizowanej firmie, w celu sprawdzenia i 

wydania ekspertyzy czy jego praca jest prawidłowa i czy wskazuje faktyczne zużycie wody. 

W przypadku gdy w/w wodomierz o nr ……………………………………. zostanie sprawdzony i okaże 

się, że jest sprawny, zobowiązuję się do pokrycia kosztów ekspertyzy oraz kosztów zużycia 

wody za okres którego dotyczy niniejsza reklamacja w całości. 

W przypadku gdy zlecona ekspertyza wykaże, że w/w wodomierz jest niesprawny, koszty 

ekspertyzy pokryje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy a koszt zużycia 

wody zostanie mi naliczony ryczałtem w/g wskazań wodomierza z bezspornego okresu 

poprzedniego. 

*) niepotrzebne skreślić i parafować 

*) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. Dane osobowe osoby, 

której te dane dotyczą są przetwarzane w celu realizacji umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Osoba, której dane dotyczą ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002r. nr 

101, poz. 926 art. 23 ust. 1 pkt. 3 i art. 24 ust. 1). 

 

…………………………………… 
                                                                                                                                            (podpis) 


