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WNIOSEK
o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

Zwracam  się  z  wnioskiem  o  wymianę  wodomierza  nr  .......................   zainstalowanego 

w nieruchomości położonej przy ul. .....................................................  w  ...............................

z powodu ………………………………………………………….....…………………………….......

i przekazanie go do wykonania ekspertyzy przez jednostkę uprawnioną.

Oświadczam,  że  jestem właścicielem  /  współwłaścicielem*  ww.  obiektu.  Wykonałem(am) 
przegląd  instalacji  wewnętrznej  i  wykluczam  wszelkiego  rodzaju  przecieki  na  sieci 
wewnętrznej oraz podłączenie się innych osób.

Jednocześnie  oświadczam,  że  w  przypadku,  gdy  ekspertyza  wykaże,  iż  wodomierz  jest 
sprawny  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszelkich  kosztów  związanych  z  wykonaniem 
ekspertyzy wodomierza wraz z kosztami dojazdu i wymiany wodomierza na nowy zgodnie 
z aktualnym cennikiem INWEST-KOM w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Informuję, iż zapoznałem(am) się z kosztami wykonania powyższej usługi.

Upoważniam Spółkę „INWEST-KOM w Gniewie” do wystawienia faktury VAT za powyższe 
czynności bez mojego podpisu. 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  przez  INWEST-KOM w Gniewie  Sp.  z  o.o.  podanych 
przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku – 
zgodnie  z  Ustawą z  dnia  29.08.1997 r.  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  Nr  133 
poz.883). 

  ..........................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

*) - niepotrzebne skreślić, w przypadku gdy wnioskodawcą  jest współwłaściciel do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych 

współwłaścicieli
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KARTA INFORMACYJNA 
DOT: WNIOSKU NA WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA GŁÓWNEGO 

Opis procedury wykonania ekspertyzy 
wodomierza
W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności 
wskazań wodomierza głównego, odbiorca ma 
prawo złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie 
prawidłowości wskazań wodomierza. 
Pisemne złożenie takiego wniosku stanowi 
podstawę do dokonania wymiany wodomierza i 
przekazanie go do upoważnionych służb w celu 
sporządzenia jego ekspertyzy. 
Wnioski z wykonanej ekspertyzy są podstawą do 
dalszego działania INWEST-KOM zgodnie z 
obowiązującym regulaminem dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy 
Gniew

Uregulowania prawne
Wszystkie działania, o których mowa wyżej 
wynikają z unormowań prawnych, m.in. 

 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jednolity Dz. U. nr 123 z 2006 r. poz. 858) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 
dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

 Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w 
Gniewie Nr XLVI/348/06 z dnia 23 marca 
2006 r.

Kto prowadzi sprawy związane z uzyskaniem 
ekspertyzy

Sprawy związane z uzyskaniem ekspertyzy 
prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
INWEST-KOM:

 tel. (058) 535 23 31 wewn. 42 i 43

Jaki jest termin wykonania ekspertyzy:
Około 1 miesiąca od złożenia wniosku

Gdzie można pobrać druk wniosku:
 Sekretariat INWEST-KOM
 www.inwest-kom.pl 

Gdzie złożyć wypełniony wniosek:
 Sekretariat INWEST-KOM

Jakie są koszty wykonania ekspertyzy:
W przypadku wykazania prawidłowego działania 
wodomierza koszty ekspertyzy ponosi 
Wnioskodawca zgodnie z obciążeniem przez 
podmioty trzecie.
W przypadku, gdy ekspertyza wykaże 
nieprawidłowe działanie wodomierza, jej koszty 
ponosi INWEST-KOM.

Jakie są koszty towarzyszące wykonaniu 
ekspertyzy:
W przypadku wykazania prawidłowego działania 
wodomierza poza kosztami ekspertyzy 
Wnioskodawca zostanie obciążony kosztami 
dojazdu i wymiany wodomierza na nowy na 
podstawie aktualnego cennika INWEST-KOM 
w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
INWEST-KOM może również obciążyć 
wnioskodawcę kosztami przekazania wodomierza 
do ekspertyzy oraz odbioru wodomierza po 
ekspertyzie.

Dane teleadresowe: 
 INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, 8-140 Gniew, godziny pracy: w poniedziałki, wtorki, 

czwartki 7-15, w środy 7-16, w piątki 7-14; tel. (058) 535 23 18,  (058) 535 23 31
 Urząd Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, Kancelaria Biuro Obsługi Interesanta 

czynne: w poniedziałki, wtorki, czwartki 7:30-15:30, w środy 7:30-17, w piątki 7:30-14; tel. (058) 535 22 55 
wew. 120
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