
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą 
w Jastrowiu, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29 

NIP: 765-000-63-47, REGON 570347015, Nr rejestrowy BDO 000005626 
Tel/fax (067)2662809 e-mail sekretariat@zeciuk.pl, www.zeciuk.pl 

KRS  0000122617 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 
Kapitał zakładowy: 9 658 000 zł  

BS Jastrowie 35 8935 0009 0000 1616 2000 0020 
 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

WNIOSKODAWCA:        

………………………………………… 
                                   imię i nazwisko 

………………………………………… 

………………………………………… 
                                adres zamieszkania 

………………………………………… 
                                      nr telefonu 

 

ZGŁOSZENIE PODLICZNIKA (OGRÓD) 

Zgłaszam podlicznik nr  …………….. plomba legalizacyjna z dnia …………. zamontowany w dniu 

………………… ze stanem ………. na cele podlewania ogródka przydomowego. 

Proszę o pomniejszanie ścieków w naszych wzajemnych rozliczeniach w okresie od 15 kwietnia do 15 

września. 

Wymagania instalacyjne oraz zasady rozliczania zużycia wody  

do celów podlewania ogródka przydomowego 

1. Wodomierz przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu musi być 

podlicznikiem do wodomierza głównego. 

2. Należy go zamontować bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny 

do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu. 

3. Wodomierz musi mieć ważną legalizację.  

4. Wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza. 

5. Wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczną podaną 

przez producenta wodomierza. 

6. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza należy wykonać na własny koszt. 

7. W przypadku stwierdzenia poboru wody do innych celów niż wymienione w zgłoszeniu, 

niesprawności lub nieaktualnej cechy legalizacji, Przedsiębiorstwo odstąpi od rozliczania ilości 

odprowadzanych ścieków i powróci do rozliczania ścieków wg wskazań wodomierza głównego. 

8. Naprawę i ponowną legalizację wodomierza (przed upływem 61 miesięcy od aktualnej legalizacji) 

wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. 

9. Oplombowania licznika dokonują pracownicy działu technicznego- wod.-kan.. 

10. Każdorazowa wymiana licznika lub zerwanie istniejących plomb musi być uzgodniona 

ze Spółką. 

 

Zapoznałem się z w/w treścią 

Pracownik  …………………………                                                                             Odbiorca …………………………  

(data, podpis)       (data, podpis) 

mailto:sekretariat@zeciuk.pl
http://www.zeciuk.pl/


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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), 

zwanej dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

z siedzibą w 64-915 Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29, (zwanym dalej ZECiUK Sp. z o.o.). 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zeciuk.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy lub podjęcie działań 

na Państwa wniosek przed jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w związku z realizacją 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania administratora oraz organy administracji 

publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu). 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,   

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo  

do przenoszenia danych. 

7) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono warunkiem zawarcia umów, 

świadczenia usług, obowiązków prawnych oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez 

Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z ZECiUK Sp. z o.o. 

 

 

mailto:iod@zeciuk.pl

