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PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY* 

Protokół  stanowi załącznik do wniosku o zawarcie umowy z odbiorcą usług zaopatrzenia w wodę i/lub* odprowadzania ścieków 

skutkującego rozwiązaniem umowy z Przekazującym i zawarciem nowej umowy z Przejmującym 

 Odbiorca zdający Odbiorca przejmujący 

Symbol Odbiorcy   

Nazwa Odbiorcy 

  

  

  

Adres do 
korespondencji 

Odbiorcy 

  

  

  

Pesel/NIP, REGON   

Telefon 
kontaktowy 

                  

Tytuł prawny (nr 
księgi wieczystej) 

  

W związku ze sprzedażą nieruchomości/lokalu* w ………………………………………………………………..….. 

przy ulicy ……………………………………………………………… składam/-y oświadczenie o stanie wodomierza 
głównego i/lub* wodomierza dodatkowego: 

 nr ………………………………..; stan: ………………data odczytu …………………..  

z nakładką do odczytu radiowego                

 nr ………………………………..; stan: ………………data odczytu ………………….. 

 z nakładką do odczytu radiowego                

Odbiorca zdający: oświadczam, że podany stan wodomierza stanowi podstawę do dokonania rozliczenia 
końcowego w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków* 
 

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

                          czytelny podpis Odbiorcy zdającego 

Odbiorca przyjmujący: oświadczam, że podany stan wodomierza jest podstawą do rozliczania mnie z 
tytułu zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków oraz zobowiązuję się regulować należności 
począwszy od podanego stanu wodomierza. 

 

           ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                   czytelny podpis Odbiorcy przejmującego 
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*niepotrzebne   skreślić 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasicka 17, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną, 

5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie brakiem 
możliwości świadczenia usługi. 

 
 
 

…………………….……………………………………………………… 
      Czytelny podpis odbiorcy przyjmującego 


