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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY WODOMIERZA 

 

1. Przekazujący: ………............................................…………………………….…………………………………………………….……….. 
( Imię i nazwisko / Nazwa Przedsiębiorcy ) 

.……………………………………………........................................…………………………………………..............................……………..... 
(Adres zamieszkania / Siedziba Przedsiębiorcy) 

 Telefon kontaktowy: …………..……………………………………………………… 
 

2. Odbierający: ………..............................................…………………………….…………………………………………………….……….. 
( Imię i nazwisko/ Nazwa Przedsiębiorcy ) 

 

.……………………………………………........................................…………………………………………..............................……………..... 
(Adres zamieszkania/ Siedziba Przedsiębiorcy) 

 Telefon kontaktowy: …………..……………………………………………………… 

 
3. Adres przekazywanej nieruchomości: ..............…….……………......……………………..............................………………...……. 
                                                                                                                              (miejscowość, ulica, nr budynku/nr działki) 

 

4. Data sporządzenia protokołu (data przekazania wodomierza): ………………………………………….. roku. 

5. Dane zainstalowanego wodomierza:  

 Numer: ………..….............................……..…….        odczyt końcowy wodomierza (m3)  ………....………..…, 

 Numer: ………..….............................……..…….        odczyt końcowy wodomierza (m3)  ………....………..…, 

 Numer: ………..….............................……..…….        odczyt końcowy wodomierza (m3)  ………....………..…, 

 Numer: ………..….............................……..…….        odczyt końcowy wodomierza (m3)  ………....………..…, 

Dodatkowe uwagi: 

 Strony oświadczają, że wymieniony powyżej wodomierz posiada nienaruszoną plombę legalizacyjną i nienaruszoną 
plombę zabezpieczającą założoną przez Dostawcę wody i/lub Odbiorcę ścieków.   

 Protokół stanowi podstawę do końcowego rozliczenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 
Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 strony 
Przekazującej wodomierz w zakresie dotychczas świadczonych jej usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania 
ścieków dla ww. nieruchomości. 

 Odbierający, w związku z przejęciem w posiadanie przedmiotowej nieruchomości wraz z pomieszczeniem, w którym 
zainstalowany jest ww. wodomierz aby uniknąć konsekwencji wynikających z tytułu bezumownego korzystania 
z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków niezwłocznie skontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta 
Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o.. przy ul. Fredry 1, tel.134748316 w celu złożenia pisemnego 
wniosku umożliwiającego sporządzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Protokół ten 
stanowić będzie załącznik do tego wniosku. 

 
Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym 
informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.. Może Pani/Pan 
skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony 
danych osobowych, pisząc na adres: iod@mpgk.krosno.pl .  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z: 
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1) realizacją usług w zakresie wodno-kanalizacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
2) nałożonymi na nas obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. Ustawa 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, 
aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 3 lat od 
zakończenia umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pani/Pana dane osobowe 
przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, a także podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w związku 

z realizacją umowy; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
  

              Przekazujący:               Odbierający: 

 
 

…………………………………….........……….    .............………………................………………………. 
Podpis dotychczasowego Odbiorcy usług                  Podpis przyszłego Odbiorcy usług 
     lub osoby prawnie upoważnionej                                                           lub osoby prawnie upoważnionej 


