
Zala,cznik Nr 2. do Regulaminu rozliczania koszt6w zuzycia wody 
zimnej i odprowadzania sciek6w, podgrzania wody, koszt6w energii 
cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. 
Umowa oa iodywidualny odczyt Iicznik6w pobon! wody w lokBlu 

UMOWA NA JNOYWIDUALNY ODCZYT LlCZNIK6w POBORU WODY W LOKALU 

Zawarta dnia """.. ........ ... pomi~dzy Sp6ldzielni<\, Mieszkaniowft ,,Zatoka" w Braniewie. ktorq 
reprezentuje Zarz'ld: 
I. 	 - Prezes ZarUldu 

2. - last~pca Prezesa 

zwanq w dal 'zym ciqgu umow)' "Usrugobiorca," 

a Paniq/Panem zamieszkalym w 

ul. ___________, zwanym w dalszym ciqgu umowy "Ustugodawca." 


§1. 

Uslugodawca zleca wykonanie odczytu lieznik6w poboru wody w jego lokalu - adres jak 
\v preambule w dniu ...... .. ...... w godzinach .. .... ............... , zwanego dale.i "przedmiotem umowy'·. 

§ 2. 

I. 	 la wykonanie ustugi okreSlonej w § I Ustugobiorea otrzyma wynagrodzenie W wysokosci 20 zl netto 
+ 22% VAT, slownie: (Dwadziescia zlorych + 22% VAT). 

2. 	 Wynagrodzenie jest platne w kasie Uslugobiorcy w dniu zawarcia niniejszej umowy, po wystawieniu 
faktury V A T. 

§ 3, 

I . 	 Ustugodawca zobowift,zuje siee w dniu i czasie oznaczonym w § 1 udost~pnic sw6j lokal dla cel6w 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. 	 Uslugobiorca zobowi~zuje si~ wykonac przedmiot umowy z !1aleZyt~ starannosci<t i dane pozyskane 
w wyniku jego wykonania rozliczyc zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztow zuzycia wody zimnej 
i odprowadzania seiek6w, podgrzania wody, kosztow energii cieplnej na potrzeby centralnego 
ogrzewania. 

§ 4. 

I. 	 Umowa niniejsza traei swojq moe w chwil<\. wykonania przedmiotu umowy. 

2. 	 ustugobiorca nie b~dzie ponosic odpowiedzialnosci cywilnej za prace wykonane przez Uslugobiore~ 
7, naruszeniem warunkow okreSlonych w niniejszej umowie. 

§ S. 

W sporaeh dotyC'z'l.cych stosowania niniejszej umowy strony kieruj,\ do siebie roszczenia na pismie d'lz<tc do 
polubownego zalatwienia sporu . Po bezskutecznym uplywie dw6ch tygodni od dostarczenia pisma, strony 
mogq wniesc spraw~ do S'l.du Rejonowego w Braniewie. 

§ 6. 

W sporach nieuregulowanych nl11leJSZl\. umowct maj'l. zastosowanie wlasciwe przeplSY ustClWY 
o ochronie praw lokator6w, 0 sp61dzielniach mieszkaniowych i Kodeksu Cywilncgo. 

§ 7. 

I. 	 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj'l. formy piscmnej, pod warunkiem ich niewaznosci. 

2. 	 Umowa niniejsza nie podlega cesji. 

§ 8. 

Niniejsz£t umow/( sporz<\.dzono w dwoch jednobrzmictcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. 
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