Oświadczenie o wskazaniach wodomierza
na dzień zdania/przejęcia nieruchomości
Oświadczenie wypełniają klienci zgłaszający się w celu rozwiązania/zawarcia Umowy na dostawę wody
i odprowadzania ścieków, którzy nie dysponują innym protokołem stwierdzającym wskazania wodomierza.
Adres zainstalowania wodomierza
Ulica: ………………………………………………………………………...….
Miejscowość: ……………………………………………………………..…….
Kod pocztowy: ……………………………………………………………...…..
Data zdania/przejęcia lokalu: …………………………………………..…….
Numer wodomierza: ………………………………………………..………….
Wskazania wodomierza: ……………………………..............................……
Numer nakładki wodomierzowej: …………………………………………….
Dane przekazującego nieruchomość/obiekt/lokal:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ……………………………………….………..
………………………………………….………………………………………...
Pesel: …………………………………………………….
NIP: ……………………………………………….………
Telefon kontaktowy: ……………………………….……
Adres korespondencyjny ( na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe):
…………………………………………………………………………………………………………………………………......
W związku z opuszczeniem w/w lokalu proszę o rozwiązanie „umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków” z dniem przekazania lokalu.
Podany w polu ‘ Wskazania wodomierza” odczyt wodomierza stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego. Jednak w przypadku nie
zawarcia nowej umowy przez Przejmującego lokal zobowiązuję się zapłacić wszelkie należności z tytułu dotychczasowej umowy do dnia jej
rozwiązania.
Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2135) jako
Odbiorca usług wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji praw i obowiązków Stron niniejszej umowy.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………………..
Data i podpis osoby przekazującej

Dane przejmującego nieruchomość/obiekt/lokal:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ……………………………………….………..
………………………………………….………………………………………...
Pesel: …………………………………………………….
NIP: ……………………………………………….………
Telefon kontaktowy: ……………………………….……
Adres e-mail: …………………………………………
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………….…………………………………………
W związku z przejęciem w/w lokalu, zobowiązuję się do zawarcia „umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków” z dniem przekazania
lokalu. Jednocześnie oświadczam iż podany w polu ‘ Wskazania wodomierza” odczyt wodomierza stanowi podstawę do dokonania rozliczenia
Przejmującego z tytułu dostarczania wody. Zobowiązuje się do zapłacenia należności za dostarczoną wodę począwszy od podanych wskazań
licznika.
Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2135) jako
Odbiorca usług wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji praw i obowiązków Stron niniejszej umowy.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………………
Data i podpis osoby przejmującej

