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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków* 

 

 
 
 
Ja/My* ……..……………………………………………………………………………. niniejszym 

oświadczam/oświadczamy* o odstąpieniu od umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie 

ścieków* o numerze ……………………………….…………………………………………… zawartej 

w dniu ……………………………………………………. z Odbiorcą o następujących danych: 

- imię i nazwisko ……………………………………………………………………………. 

- adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

dotyczącej nieruchomości położonej w ……………………………………….. pod adresem 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia …………………………   

Podpis……………………………………………… 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy: 

Informujemy, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, liczonych od: 

a) dnia rozpoczęcia dostaw wody rozumianego jako dzień montażu wodomierza (nie wcześniej jednak niż 

od zawarcia umowy) – w przypadku umowy na dostarczanie wody dla nowo wybudowanych przyłączy 

wodociągowych; 

b) jej zawarcia – dla istniejących przyłączy wodociągowych, w przypadku złożenia wniosku z żądaniem 

świadczenia usług we wskazanym przez Odbiorcę terminie; 

c) jej zawarcia – w przypadku umowy na odprowadzanie ścieków. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Odbiorca musi złożyć Spółce Aquanet, z siedzibą w Poznaniu 61-

492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, tel. 61 8359 100; fax: 61 8359 063, e-mail: klient@aquanet.pl, oświadczenie o 

odstąpieniu od niniejszej umowy (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą 

Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza 

dostępny jest na www.aquanet.pl oraz stanowi załącznik do przedmiotowej umowy. Aby zachować termin do 

odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu 

prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy: 

Jeżeli Odbiorca zażąda od Spółki rozpoczęcia świadczenia usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty należności za wyświadczone 

usługi proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Odbiorca poinformował Spółkę o 

odstąpieniu od niniejszej umowy. 

 

 
 

 


