
         Imielin, …...................................

ZMIANA ODBIORCY USŁUG - OŚWIADCZENIE

A. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY:

W dniu …........................................ nastąpiło przekazanie wodomierza:

NUMER WODOMIERZA

NUMER PODLICZNIKA:

MIEJSCA MONTAŻU:

ŚREDNICA: STAN WODOMIERZA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA: …............

PODLICZNIK: …......................

PRZEKAZUJĄCY PRZEJMUJĄCY 

NAZWISKO IMIĘ /
NAZWA FIRMY:

ADRES:

ADRES DO
KORESPONDENCJI
ORAZ FAKTUR VAT:

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO:

PESEL

NIP

KRS:

TELEFON:

E-MAIL:

CZYTELNY PODPIS:



B. WYPOWIEDZENIE UMOWY:

Wypowiadam/y umowę na …....................................., zawartą ….......................r.  w związku z:

a) sprzedażą

b) darowizną

c) najmem

d) …..................................

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury za wykonaną usługę bez mojego podpisu oraz na przetwarzanie 
przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Imielinie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do wykonania ww. usługi. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie 
dobrowolnie (jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji zlecenia). 
Oświadczam ponadto, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych 
w każdym czasie.

CZYTELNY PODPIS OSOBY/OSÓB 
WYPOWIADAJĄCYCH UMOWĘ:

PRZEJMUJĄCY:

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody/i odprowadzanie ścieków* do 
nieruchomości:

C. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:

MIEJSCOWOŚĆ:

….....................................................................................................................................................

ULICA:

….....................................................................................................................................................

NUMER/NUMER DZIAŁKI:

….....................................................................................................................................................

Z powyższego przyłącza korzystać będzie …......... osób. Woda pobierana będzie na cele: gospodarcze, 
socjalno-bytowe, ogrodowe* w ilości …......... m3.

Przejmuję/ nie przejmuję płatności po poprzednim właścicielu. Proszę o przesłanie faktury 
zamykającej do poprzedniego właściciela na adres do korespondencji wskazany powyżej.



D. WYSTAWIANIE FAKTUR:

A. ODCZYT CO 1 MIESIĄC

B. ODCZYT CO 3 MIESIĄCE (przyczyna) ….............................................................................

C. ODCZYT 2 RAZY W ROKU (przyczyna) …...........................................................................

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury za wykonaną usługę bez mojego podpisu oraz na przetwarzanie
przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Imielinie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do  wykonania  ww.  usługi.  Jednocześnie  oświadczam,  że  przekazuję  moje  dane  osobowe  całkowicie
dobrowolnie (jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji zlecenia).
Oświadczam ponadto,  że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści
tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych
w każdym czasie.
 
E: OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ:
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez MSK SP. Z O.O. w 
Imielinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Dz.U. z 29.12.2012 r.,
poz. 1528. 

Wskazuję adres e-mail do przesyłania faktur w formie elektronicznej od 
dnia...........................................

Faktury proszę przesyłać na adres e-mail:

….....................................................................................................................................................

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przesyłaniem 
faktur drogą elektronicznie

Jednocześnie zobowiązuję się pisemnie powiadomić Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w
Imielinie o jakichkolwiek zmianach w powyższym oświadczeniu.

CZYTELNY PODPIS 
OSOBY/OSÓB 
ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ:

Załączniki :
Kserokopia aktu własności*/odpis z księgi wieczystej*/postanowienie sądu*/umowa najmu*/oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością*.
*niepotrzebne skreślić


