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 ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 
zawartej dnia   r. w siedzibie Przedsiębiorstwa pomiędzy: 

 
Międzyrzeckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu którego działa  , zwanym dalej PRZEDSIĘBIORSTWEM, a: 
 

 , reprezentowanym przez  , zwanym dalej ODBIORCĄ. 
(imię, nazwisko, adres / nazwa, siedziba)    

 
ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH UMOWĄ 

 

lp. 
adres nieruchomości rodzaj obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości ODBIORCY, 

wyposażonych w instalacje wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej przyłączone do sieci PRZEDSIĘBIORSTWA: miejscowość ulica nr nr ewid. gruntu 

        

        

        
        

 wodomierz główny urządzenie pomiarowe 

 nr fabryczny d, mm legalizacja, rok stan na dzień zawarcia umowy, m3 nr fabryczny modułu zdalnego odczytu nr fabryczny d, mm legalizacja, rok stan na dzień zawarcia umowy, m3 

          

 wodomierz na wodzie bezpowrotnie zużytej wodomierz na wodzie z ujęcia własnego 

 nr fabryczny d, mm legalizacja, rok stan na dzień zawarcia umowy, m3 nr fabryczny modułu zdalnego odczytu nr fabryczny d, mm legalizacja, rok stan na dzień zawarcia umowy, m3 nr fabryczny modułu zdalnego odczytu 
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Podpisy stron:  , dnia  r. PRZEDSIĘBIORSTWO:  ODBIORCA: 
 ( miejscowość )  ( data )     

 
 
 
 

 
 

 MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW  I  KANALIZACJI 

Spółka z o.o.  
Św. Wojciech 46,  66-300 Międzyrzecz 

tel. / fax: 095 - 742 76 23 / 742 76 24 

 

 

 

made by anodaok 
NIP 596-12-15-537 (czytelny podpis - imię i nazwisko, pieczęć) 

 


