
 

                               

Śrem, dnia  ………......................................................... 
 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 

 

................................................................................................. 
/Imię i nazwisko/  

................................................................................................. 
/Adres zamieszkania/ 

................................................................................................ 
/Kod, miejscowość/. 

................................................................................................     
/NIP***/ 

................................................................................................ 
/Telefon kontaktowy**/ 

   ................................................................................................                            
/ adres e-mail**/                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
             

      Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 
                     ul. Parkowa 8 
                    63 – 100 Śrem  

 

   
 

WNIOSEK  
o wydanie/aktualizację* warunków technicznych dla montażu dodatkowego wodomierza 

 i dokonanie jego odbioru 
 
 
Proszę o wydanie warunków technicznych i wyrażenie zgody na zamontowanie dodatkowego wodomierza do 
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, przeznaczonej na: 

 podlewanie ogrodu o powierzchni ……………………………………………….................................... m2, *  

 potrzeby gospodarstwa rolnego, w szacowanej ilości  ………………..............................… m3/ dobę,* 

 potrzeby działalności produkcyjnej, w szacowanej ilości  ……………..........................…... m3/ dobę.* 

Dodatkowy wodomierz zamontowany będzie na terenie nieruchomości, której jestem właścicielem* / jestem 
zarządcą* / stan prawny jest nieuregulowany a ja z niej korzystam*, położonej w miejscowości ......................................., 
przy ul. ...................................................................................................., nr ewidencyjny działki …………………………., w punkcie 
instalacji wodociągowej proponowanym na załączonym schemacie (schemat można zamieścić na odwrocie 
niniejszego wniosku). 

Jednocześnie zlecam dokonanie odbioru przedmiotowego wodomierza po jego zamontowaniu, w terminie który 
uzgodnię ze Spółką telefonicznie pod numerem  61 28 30 459  w.143 a także oświadczam, że należność za 
wykonaną usługę odbioru, zgodnie z cennikiem pozostałych usług zamieszczonym na stronie internetowej Spółki 
pod adresem www.sremskiewodociagi.pl, ureguluję w kasie Spółki* / przelewem* po otrzymaniu faktury VAT. 
 

 

 
  .............................................................................. ………………………….………………..…… 
                   /podpis wnioskodawcy/                        /podpis przyjmującego wniosek/ 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
**      za dobrowolną zgodą Odbiorcy 
***  podać w przypadku osoby prawnej 



 

SCHEMAT INSTALACJI 

Proszę naszkicować budynek (rzut z góry) oraz 
zaznaczyć na powyższym schemacie przebieg 
proponowanej instalacji wodociągowej:  
 

⊗   - wodomierz główny (zaznaczyć na szkicu i 
dopisać miejsce montażu np. studnia wodomierzowa, 
piwnica itp.) 

∅  - wodomierz dodatkowy (zaznaczyć na szkicu i 
dopisać miejsce montażu np. studnia wodomierzowa, 
piwnica, kotłownia itp.) 

⊥   - zawór czerpalny (zaznaczyć na szkicu zawór 
czerpalny „kran” za wodomierzem dodatkowym) 
 
Dodatkowo zaznaczyć przebieg instalacji za 
wodomierzem dodatkowym (opisać, czy instalacja 
poprowadzona jest w sposób widoczny czy 
niewidoczny). 
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