
 

Warszawa, dnia …………....…… roku 

........................................................................... 
        (Imię i nazwisko)         

 

........................................................................... 
                (Adres zamieszkania) 

 

........................................................................... 
        (Numer telefonu, adres e-mail)    

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

 

WNIOSEK REKLAMACYJNY ROZLICZENIA KOSZTÓW WODY 

Reklamuję rozliczenie kosztów wody za okres od dnia ……………………… roku do dnia 

………..………… roku dla lokalu mieszkalnego*/użytkowego* nr …………… przy                         

ul. ……………………………………………………………. W Warszawie. 

Zagadnienia mające wpływ na rozliczenie kosztów wody i będące podstawą reklamacji:*) 

a) niezgodność odczytów wodomierzy  z rozliczeniem; 

Prawidłowe odczyty wodomierzy na dzień …………..... roku wynoszą: 

 łazienka zimna woda nr ……….…..……..,  odczyt: …………………………… 

 łazienka ciepła woda nr …………….........,  odczyt: …………………………… 

 kuchnia zimna woda nr .………….….......,  odczyt: …………………………… 

 kuchnia ciepła woda nr …………………..,  odczyt: …………………………… 

 dodatkowy wodomierz nr ………………..,  odczyt: …………………………… 

 dodatkowy wodomierz nr ………………..,  odczyt: …………………………… 

b) kwestionowanie rozliczenia kosztów wody; 

Kwestionuję wysokość kosztów wody, a w szczególności: 

 wysokość kosztów wynikających z niedoborów*; 

 wysokość opłaty stałej z tytułu podgrzewu wody*; 

 wysokość opłaty z tytułu podgrzewu wody*; 

 sposobu wyliczenia kosztów zimnej*;  

Dodatkowe uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

*) zaznaczyć właściwe 

Załącznik: 

- rozliczenie kosztów wody za okres podlegający reklamacji; 
Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" z siedzibą przy ul. 

Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową "Górczewska" w Warszawie na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością statutową zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku poz. 922). Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o 

ochronie danych osobowych informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o 

ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

……………………………….. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

WNIOSEK REKLAMACYJNY  

ROZLICZENIA KOSZTÓW WODY 
AO 1/2018 – D 01 

https://sip.lex.pl/#/akt/16799013/2063957

