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Poznań, dnia...................................... 
............................................................................................................ 
        Nazwa Inwestora – Zleceniodawcy 

Adres .............................................................................................      

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

Telefon ............................................................................................. 

NIP / PESEL .................................................................................... 

E – MAIL  (podając adres e-mail będziesz miał moŜliwość otrzymywania informacji  
o statusie złoŜonego wniosku lub sprawdzenia go na stronie www.formularze.aquanet.pl) 

                     

 
 
 
 
                                 

                                (nr odbiorcy) 
 

WNIOSEK 

 
Proszę o wyraŜenie zgody na montaŜ wodomierza dodatkowego do naliczania wody bezpowrotnie 

zuŜytej, tj. do podlewania ogrodu na posesji połoŜonej przy ul..................................................................... 

nr............... w miejscowości............................................................................................................................. 

Do wykonania prac mających na celu montaŜ wodomierza dodatkowego (proszę zaznaczyć): 

chcę skorzystać z usług wykonawcy, z którym Aquanet SA ma podpisaną umowę o współpracy 

mam własnego wykonawcę 

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze 
zm.) informujemy, iŜ Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu prz  ul. 
Dolna Wilda 126. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada 
Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.” 

              

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

Podpis i Pięczątka Inwestora 

 
 
UWAGA: 
1. Wniosek moŜe być złoŜony, jeŜeli klient jest płatnikiem za odprowadzane ścieki do systemu kanalizacji sanitarnej 

Aquanet SA. 
2. Podejście wodomierzowe powinno być wykonane: 

a. przed istniejącym wodomierzem, w pierwszym pomieszczeniu za ścianą zewnętrzną, w którym znajduje się 
wodomierz główny (wodomierz montowany na koszt Aquanet SA); 

b. na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym (wodomierz montowany na koszt Inwestora). 
3. Za czynności związane z wyłączeniem wody na czas wykonywania rozdziału instalacji oraz za odbiór, plombowanie 

podejścia wodomierzowego są pobierane opłaty wg „Cennika Usług Odpłatnych” Aquanet SA. 
4. W wykonaniu procedury mającej na celu realizację przedmiotowego wniosku Aquanet SA będzie korzystał z usług 

swojego podwykonawcy, którym jest na mocy umowy z dnia 01.07.2009 r. Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. 
 

AQUANET SA 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 
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