
 

REKNICA Sp. z o.o. 
ul. Leśna 12, 
83-050 Kolbudy 
tel. 58 682 74 11 

Biuro obsługi klienta 
Składanie i odbiór dokumentów 
pon. / 8.00 - 16.00 
wt. – pt. / 7.00 – 15.00 

       

 

ZLECENIE MONTAŻU WODOMIERZA 
DODATKOWEGO MIERZĄCEGO ILOŚĆ WODY 
BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WRAZ Z JEGO  
REJESTRACJĄ  
 
 

 

ZLECENIODAWCA 
 

_________________________________________________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY* 
 

_________________________________________________________________________________ 
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY* 
 

_________________________________________________________________________________ 
NIP                                                                                                                                  TELEFON KONTAKTOWY 
 

_________________________________________________________________________________ 
ADRES E-MAIL  
 

Zlecam wykonanie: 
 

zamontowania wodomierza dodatkowego i zaplombowania oraz rejestracji,             
dla działki/posesji nr geod. _________________________ w ________________________________ 
ul. ________________________________ nr_________________ 
 
 

Adnotacje: 
 

_____________________________________________________________ 
 
 

 Zapoznałem/łam się z warunkami technicznymi dotyczącymi montażu licznika dodatkowego. (W 
przypadku zamontowania licznika niezgodnie z warunkami technicznymi, wodomierz nie zostanie 
odebrany przez pracowników „REKNICA” Sp. z o.o.)   

 
_______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                          Zapoznałem/łam się:     Data i podpis zleceniodawcy 
 
 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
DOTYCZĄCYMI MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO, KTÓRE UDOSTĘPNIA BIURO OBSŁUGI 
KLIENTA W SIEDZIBIE LUB DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.REKNICA.PL  

 

W celu komunikacji niezbędnej do przeprowadzenia sprawy proszę o przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną na podany adres e-mail. 
Należność za wykonane prace w wysokości wynikającej z Cennika opublikowanego na stronie www.reknica.pl ureguluję po otrzymaniu Faktury VAT. 
Fakturę proszę wysłać na adres e-mail. 
ZLECENIE REALIZOWANE JEST W KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO DZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI I PRODUKCJI WODY REKNICA SP. Z O.O. 
 

 

[    ]      Zapoznałem/łam się z klauzulą.  

[   ]       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,REKNICA” Spółka z o.o..  siedzibą ul. Leśna 12, 

83-050 Kolbudy moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, Nr działki- nr. Kw, i  adres e-mail w celu: realizacji niniejszego 

wniosku/zlecenia lub usługi Przedsiębiorstwa, w tym również po zakończeniu realizacji 

wniosku/zlecenia lub postępowania realizującego usługę. 

[    ]      Wyrażam zgodę /   [   ]       Nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą 

elektroniczną/telefoniczną informacji i zawiadomień o charakterze obsługowym. 

Administratorem zebranych danych osobowych jest ,,REKNICA” Spółka z o.o. w Kolbudach ul. 

Leśna 12.  

                                                                                                                                                                       

…………………………………. 

                                                                                                                                                                                 

Czytelny podpis  

 

 

 
 
_______________________________________ 
                                                       podpis zleceniodawcy 
 

  

 

Oznaczenie REKNICA Sp. z o.o. 


