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Dane wnioskodawcy:                                               Police, dnia ……………………… 

……………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

…………………………….... 
(adres zamieszkania) 
 

……………………………………….. 
(numer telefonu kontaktowego / e-mail) 

                                                                                     Zakład  Gospodarki                                                                                                            

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Policach 
                                                                                             ul. Bankowa 18, 72-010 Police 

Zgłoszenie wymiany / zamontowania / zdemontowania* wodomierza 

 

Zgłaszam wymianę/ zamontowanie/ zdemontowanie* wodomierza (właściwe zaznaczyć): 

□  OGRODOWEGO mierzącego ilość wody pobranej do podlewania zieleni 

□  W LOKALU mierzącego ilość wody dostarczanej do lokalu  

będącego moją własnością, zlokalizowanego w nieruchomości położonej w: 

……………………. przy ulicy …………………………………………. nr ………… lokal ………... 

Uwaga: tabelkę nr 1 i 2 należy wypełnić przy wybraniu zgłoszenia wymiany; tabelkę nr 2 przy wybraniu 

zgłoszenia zamontowania; tabelkę nr 1 przy wybraniu zgłoszenia zdemontowania 

Dane wodomierza zdemontowanego: 

1 Data zdemontowania  Numer  Stan [m3]  
\ 

Dane wodomierza zamontowanego: 

2 Data zamontowania  Numer  Stan [m3]  
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Policach, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku zgodnie z art. 13 ust.1 i 
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016 r. ze zm.). Złożenie wniosków oraz wymaganych w nim dokumentów jest jednoznaczne z zapo-
znaniem się i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie jego realizacji, zgodnie z przed-
stawioną klauzulą informacyjną dostępną na stronie www.zgkim.police.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Za-
kładu.. 

 

                                                                           ………………………………………. 
                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić  
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Informacja o odczytach i rozliczeniach wody i ścieki 
 

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach dokonują bezpośred-

niego odczytu wodomierzy wyłącznie 1 raz w roku tj. w miesiącu wrześniu.  

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o przekazywanie stanu wodomierzy             

w państwa lokalach w terminie: 

- za czwarty kwartał roku poprzedniego – do 08 stycznia  

- za pierwszy kwartał – do 08 kwietnia 

- za drugi kwartał – do 08 lipca 

- za trzeci kwartał – do 08 października 

w tym wodomierzy ogrodowych w terminach: 

- za czwarty kwartał roku poprzedniego, za pierwszy i drugi kwartał – do 08 lipca  

- za trzeci kwartał – do 08 października 

za pośrednictwem jednego z poniżej podanych sposobów: 

1. telefonicznie na nr 914311381, 914311382 

2. drogą elektroniczną poprzez wysłanie odczytu wodomierza na adres:                                          

odczyty.wodomierzy@zgkim.police.pl z podaniem adresu (ulica/miejscowość, numer 

domu) i nr wodomierza 

3. przesyłając zdjęcie wodomierza (z uwzględnieniem stanu i numeru) na adres:   

    odczyty.wodomierzy@zgkim.police.pl z podaniem adresu (ulica/miejscowość, numer domu) 

4. poprzez wypełnienie „Formularza odczytu wodomierza” i jego dostarczenie do Zakładu, 

ulica Bankowa 18 i wrzucenie do skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu do bu-

dynku 

5.  wypełnienie aplikacji „Podaj stan wodomierza” dostępnej na stronie Zakładu. 

Po upływie ww. terminów, w przypadku nie podania stanu wodomierza lub w przypadku braku 

możliwości odczytu bezpośredniego wodomierzy w Państwa lokalach przez pracownika Za-

kładu, faktura za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki, zostanie wystawiona na pod-

stawie ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków w kwartałach poprzedzających.  

 

Wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody lub zużycia wody        

i odprowadzania ścieków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Podanie stanu wodomie-

rzy ogrodowych jest obowiązkiem mieszkańca. 

Szczegółowe informacje: Dział Czynszów, Rozliczeń i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych      

tel. 914311381,91411382 , e-mail: odczyty.wodomierzy@zgkim.police.pl 
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