
  
 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

ul. Oleska 64 45-222 Opole (wejście od ul. Rataja) 
Biuro Obsługi Klienta: 
tel. 77 44 35 501, 77 44 35 502     C 

 

Nr wniosku (wypełnia WiK ) .……….. z dnia ……….....…………. 

 Nr odbiorcy (wypełnia WiK ) ……...........………….....…………….     

WNIOSEK O ROZLICZANIE BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY 
NA PODSTAWIE WODOMIERZA DODATKOWEGO 

1) Lokalizacja obiektu:  

miejscowość: …………….......…………………., ul. …………….......………………….,,  

nr domu ……………………, nr działki …….………………… 

2) Dane Odbiorcy usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Numer odbiorcy .................................................. (ośmiocyfrowy kod znajdujący się na każdej fakturze) 

Nazwa / Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………nr telefonu …………………………………………………………….. 

3) Informacje o wodomierzach 

Stan wodomierza głównego: ………………………. data ……………….. 

Nr wodomierza 
dodatkowego 

Stan wodomierza (m
3
) 

dodatkowego 
Data odczytu 
wodomierza 

Data ostatniej 
legalizacji 

wodomierza 

    

    

Wodomierze mierzące bezpowrotne zużycie wody winny być zainstalowane we własnym zakresie za wodomierzem głównym na 
wewnętrznej instalacji wodociągowej – jako podlicznik.  

1) Koszty zakupu, zainstalowania, eksploatacji, legalizacji i wymiany wodomierza ponosi Odbiorca. 
2) Przedsiębiorstwo pobiera opłatę za plombowanie wodomierza – wg obowiązującego cennika. 
3) Przedsiębiorstwo pobiera opłatę abonamentową przez cały rok zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym. 
4) Wodomierz zostaje przyjęty do rozliczeń po pozytywnej weryfikacji technicznej i zaplombowaniu przez 

Przedsiębiorstwo.  

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuję je do wiadomości i stosowania. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 
45 – 222 Opole w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz dokonania 
rozliczenia z tego tytułu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r.; t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 
926).” 

 
……………………………… 

DATA 

 
…………………………………….………. 

IMIĘ I NAZWISKO 
 
 

…………………………………….………. 
PODPIS 

 

 Złożone informacje i dokumenty WiK 

2 Dane identyfikacyjne (nazwa, nr odbiorcy)  

4 Pełnomocnictwo do działania przy wykonywaniu czynności formalno-prawnych w tym zaciągania zobowiązań finansowych  

5 Numery i wskazania wodomierzy  
Pracownik przyjmujący wniosek: 

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

Uwagi BOK 

……………………………………………………………………..........................................................................................

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

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


