Wałbrzych, dnia …....................

WNIOSKODAWCA
...................................................
ul..…..........................................
58-3........Wałbrzych
telefon:.....................................
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podzamcze” w Wałbrzychu
Al. Podwale 1
58-316 Wałbrzych

Zwracam się z prośbą o zgodę na zmianę lokalizacji wodomierzy w pomieszczeniu WC /łazienki /
/kuchni* w lokalu mieszkalnym nr …...... przy ul................................. nr..........
Oświadczam, że prace te wykona osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po
wykonaniu w/w prac do działu technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” zgłoszę
wykonane prace celem kontroli poprawności montażu wodomierzy i ich plombowania. Prace
wykonam na własny koszt, własnym staraniem bez prawa dochodzenia jakiegokolwiek zwrotu
poniesionych nakładów na ich wykonanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nr telefonu do realizacji zadań przypisanych Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pod adresem
https://www.smpodzamcze.com.pl.

…...........................................
Uwagi:
Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Odcinki przewodu przed
i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie
mniejsza niż: przed wodomierzem, odcinek L≥ 5 Dr (Dr - średnica przewodu-rury) za wodomierzem, odcinek L≥3
Dr (Dr - średnica przewodu-rury) liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.
Przed i za wodomierzem nie dopuszcza się nagłych zmian przekroju przewodu wodociągowego. Usytuowanie
wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez producenta położeniem roboczym ( tylko w pionie lub
w poziomie). Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację powinien uniemożliwiać pobór wody
przed wodomierzem. Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane
zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody (strzałką). Należy zwrócić uwagę aby sposób montażu
wodomierza, umożliwiał jego swobodne zaplombowanie. Wodomierzy nie wolno umieszczać w przewodach
wentylacyjnych, montaż można wykonać na ścianie lub w szachcie instalacyjnym z pionami wodnymi
i kanalizacyjnymi, wymiar drzwiczek rewizyjnych min. 20x30 cm.
* niepotrzebne skreślić

