Zakopane, dnia …………………

NR ODB:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska S.A.
34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 35a

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
nieruchomości / obiektu / lokalu

A. Dane obiektu – punktu odbioru ciepła
A.1. Nazwa i lokalizacja obiektu
Nazwa obiektu
Miejscowość

Ulica, nr

A.2. Licznik ciepła
Nr fabryczny

Stan na dzień przekazania / przejęcia

Data przekazania / przejęcia

A.3. Węzeł cieplny (zakreślić właściwe)
Własność właściciela nieruchomości

Własność PEC Geotermia Podhalańska S.A.

B. Dane przekazującego nieruchomość / obiekt / lokal
A.1. Nazwa
Imię I nazwiisko / pełna nazwa

A.2. Siedziba
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Telefon

Fax

E-mail

A.3. Adres korespondencyjny (na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe)
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr
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C. Dane przejmującego nieruchomość / obiekt / lokal
C.1. Nazwa
Imię I nazwisko / pełna nazwa

C.2. Siedziba
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Telefon

Fax

E-mail

C.3. Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż siedziba wnioskodawcy)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, nr

C.4. Dane rejestrowe przyjmującego
Forma prawna wnioskodawcy (1)
NIP

Seria i nr dow. os.
REGON

PESEL

Rodzaj rejestru (2)

Nr rejestrowy

C.5. Posiadany tytuł prawny przyjmującego do obiektu (zakreślić właściwe)
własność

użytkowanie
wieczyste

zarząd

użytkowanie
zwykłe

użyczenie

najem

dzierżawa

C.6. Dane dotyczące obiektu – punktu odbioru ciepła
Przeznaczenie obiektu

Powierzchnia
ogrzewana [m2]

Kubatura
ogrzewana [m3]

Przekazujący i przyjmujący zgodnie oświadczają, że zainstalowany licznik/i ciepła w ww.
obiekcie jest sprawny i zewnętrznie nieuszkodzony oraz, że posiada nienaruszone plomby
legalizacyjne Urzędu Miar i PEC Geotermia Podhalańska S.A.
Jako PRZEKAZUJĄCY w związku z przekazaniem nieruchomości / obiektu / lokalu
wypowiadam niniejszym umowę sprzedaży ciepła / dostawy energii cieplnej nr …………… z
zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy może ulec
skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca zawrze umowę dostawy ciepła do tego
samego obiektu / nieruchomości / lokalu i na tych samych warunkach.

……………………………………………………..
Czytelny podpis osoby przekazującej

Jako PRZYJMUJĄCY w związku z przyjęciem nieruchomości / obiektu / lokalu proszę o
zawarcie dwustronnej / trójstronnej umowy sprzedaży ciepła na w/w punkt odbioru ciepła z
dniem przekazania / przejęcia obiektu / nieruchomości / lokalu. W tym celu w załączeniu
przedkładam:

□ tytuł własności do w/w obiektu,
□ dokumenty rejestracyjne
……………………………………………………..
Czytelny podpis osoby przyjmującejj
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