Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wskazań
wodomierza/y1) na dzień przejęcia/przekazania
budynku/lokalu1)

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

………………………………………..
(numer kontrahenta)

PROTOKÓŁ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Odbiorca Usług:

Rzeszów dn. …..……………………………….…… r.

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
(nazwisko i imię/nazwa firmy1) - reprezentowana przez)

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
(adres zameldowania/siedziba1))

Telefon:


Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wskazań wodomierza/y1)

dot. nieruchomości położonej w …………….….………………. przy ul. ……...…….…………………………… nr ……….…………
na działkach o nr ……………………………………..………………………………………….... obręb .……..………………………..……….
W dniu ……………………….………………. r. wypowiadam umowę nr …………………………………………………………….. na usługi2):

 zaopatrzenia w wodę

 odprowadzania ścieków

przy stanie wodomierza/y1):


stan końcowy wodomierza głównego/lokalowego1) o nr …………………..…………...……...
z dnia ………………………….……….……. wynosi .......................................................... m³.



stan końcowy wodomierza odliczającego o nr ………….……………...……………....
z dnia ……………………………….….……. wynosi .......................................................... m³.



stan końcowy wodomierza z własnego ujęcia wody o nr ………….……………...……………....
z dnia …………………………….…….……. wynosi .......................................................... m³.

Nowym/i2):

 właścicielem/ami1)  najemcą/ami1)  dzierżawcą/ami1)  użytkownikiem/ami1)

jest/są1): ……………................................................................................. Telefon:



(nazwisko i imię/nazwa firmy1))

Podpisanie niniejszego protokołu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osoby przekazującej i przejmującej na przetwarzanie danych osobowych przez
MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie w celu podjęcia działań niezbędnych do rozwiązania, zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków1) – podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. z dnia 13.06.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Osoba/firma1) PRZEKAZUJĄCA
budynek/lokal1)

Osoba/firma1) PRZEJMUJĄCA
budynek/lokal1)

Zobowiązuję się do uregulowania wszelkich płatności za wodę i/lub ścieki1).
Zostałem/am1) uprzedzony/a1) o odpowiedzialności karnej z art. 272 kodeksu
karnego, prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
podpisem. W związku z wypowiedzeniem umowy wnoszę o wycofanie
polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z konta dot. ww. nieruchomości

Potwierdzam prawdziwość powyższych informacji i przyjmuję stan/y1)
końcowy/e1) jako stan/y1) początkowy/e1) do moich przyszłych rozliczeń
z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rzeszowie. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną cześć wniosku
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków1)

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

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

(czytelny podpis osoby przekazującej3) budynek/lokal1))

(czytelny podpis osoby przejmującej4) budynek/lokal1))

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

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

(PESEL/NIP1))

(PESEL/NIP1))

1) niewłaściwe skreślić
2) właściwe zaznaczyć „X”
3) Odbiorca usług lub pełnomocnik posiadający oświadczenie/upoważnienie w zakresie umożliwiającym wypowiedzenie ww. umowy w imieniu Odbiorcy usług
4) Osoba starająca się o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie dla ww. nieruchomości lub pełnomocnik posiadający
oświadczenie/upoważnienie w zakresie umożliwiającym dokonanie ww. czynności w imieniu ww. osoby.
ver. 1609112013

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK

 Data przyjęcia wypowiedzenie/protokołu zdawczo-odbiorczego ……………………………………………………. .
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………..…………………………………………
(podpis i pieczątka pracownika MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie)

