
 

WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA - PODLICZNIKA DO 

PODLEWANIA. 
 

1. Prace związane z montażem węzła wodomierzowego podlicznika wykonuje Odbiorca na własny koszt.  

2. Preferowany typ wodomierza –BMETERS GSD8-RFM ½” (optymalnie od razu z modułem radiowym 

RFM-TX1.1 IP68 umożliwiającym odczyt zdalny). 

3. Wodomierz - podlicznik powinien być zamontowany wg polskiej normy PN-B-10720. Zalecana pozycja 

montażu - pozioma. 

4. Wodomierz - podlicznik należy zamontować wg poniższego schematu-szkicu. 

5. Eksploatacja wodomierza - podlicznika należy do obowiązków Odbiorcy. 

6. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat licząc od stycznia po roku legalizacji. 

7. W przypadku, gdy wodomierz nie będzie posiadał ważnej cechy legalizacyjnej, MGK Spółka z o.o. może 

odmówić jego uwzględniania przy naliczaniu zużycia wody i ilości odprowadzonych ścieków. 

8. Wykonanie prac należy zgłosić w tut. Spółce poprzez złożenie wypełnionego druku „ZLECENIA 

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO MONTAŻU WODOMIERZA-PODLICZNIKA”, załączonego na odwrocie.  

9. Podczas przeglądu technicznego montażu MGK zaplombuje wodomierz - podlicznik. 

10. W terminie 3 dni po pozytywnym przeglądzie technicznym należy w Biurze Obsługi Klienta złożyć 

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody do podlewania posesji. 

11. Informacje dodatkowe, zapytania i zgłaszanie do przeglądu w/w prac pod numerem telefonu 71 396 71 13. 

 

Schemat montażu wodomierza - podlicznika na podlewanie. 

 
 

 

 

 
 

1 – zawór odcinający 

2 – wodomierz główny 

3 – zawór antyskażeniowy 

4 – wodomierz – podlicznik (typ J.S. 1,5 m3) 

5 – zawór czerpalny 
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          Oleśnica, dn.  

 
                              Imię i Nazwisko lub dane przedsiębiorcy 

 

 
 

      PESEL / NIP / REGON* 

 

 

 

         Kod pocztowy                                          Miejscowość 

 

 

 
                  Ulica                                                  Nr domu 

 

 
               

           Tel. kontaktowy                                                                            

                                                                

 

 

ZLECENIE 
PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO MONTAŻU WODOMIERZA – PODLICZNIKA DO PODLEWANIA 

POSESJI / PRZYDOMOWEGO OGRÓDKA* 
 

 

           Proszę o dokonanie przeglądu technicznego montażu wodomierza – podlicznika do podlewania 

posesji / przydomowego ogrodu* znajdującej/-ego się w Oleśnicy przy ul.               

……………………………………………………………………  

 

        Montażu wodomierza - podlicznika dokonałem zgodnie z warunkami technicznymi montażu 

określonymi przez MGK Sp. z o.o. 

 

 
Oświadczenie Wnioskodawcy. 

Należność za dokonanie przeglądu technicznego ureguluję po otrzymaniu faktury VAT. Upoważniam MGK Sp. z o.o. do wystawienia 

faktury bez mojego podpisu. 

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 Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. 11 Listopada 17. Dane kontaktowe do Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. w Oleśnicy: iod@mgk.olesnica.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości 

oraz poprawności działania systemów IT; 2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji przedmiotowego wniosku. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości dokonania przeglądu technicznego. 

 

 

 

                  

                                                                                                                                                                                   

 
Podpis wnioskodawcy 

 

*   niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Gospodarka Komunalna 

Spółka z o.o. 

56-400 Oleśnica 

 ul. 11 Listopada 17 
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