MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8
Telefon: 16 670 74 02 / Fax: 16 670 53 84
KRS: 0000127415, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 795-020-07-28 / REGON: 650024129
Konto: BGŻ BNP Paribas S.A.: 35 2030 0045 1110 0000 0217 6640

WNIOSEK
o wypowiedzenie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła (umowy)
1. Dane Odbiorcy:
Imię i nazwisko /
nazwa Odbiorcy
Adres zamieszkania
/ siedziba firmy
Numer telefonu

Adres obiektu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANE DOTYCZĄCE OGRZEWANEGO OBIEKTU:
Numer
…………………………………………………………………………………
umowy

………………………………

2. Przyczyna wypowiedzenia umowy:
Utrata tytułu prawnego do obiektu.
Zmiana sposobu ogrzewania.
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tryb rozwiązania umowy:
Wypowiadam umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie.
Wnioskuję o rozwiązanie umowy z dniem ………………………………….…… z powodu:
kontynuacji umowy przez nowego Odbiorcę *.
inny: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

* w przypadku braku ciągłości obowiązywania umowy rozwiązanie nastąpi w terminie
wypowiedzenia zawartego w dotychczasowej umowie.

4. Dokumenty związane z niniejszym wnioskiem oraz ostatnią fakturę proszę
przesłać na adres (jeżeli inny niż w pkt. 1):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Dodatkowe wnioski i uwagi wnioskodawcy:
Proszę o odczyt licznika ciepła [nr _ _ _ _ - _ _ _ _ ] w dniu ………………………………

Proszę o zamknięcie dostawy ciepła w dniu ………………………………

Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przemyśl, dnia …………………
PODPIS ODBIORCY (pieczęć / czytelny podpis)

Stan licznika w dniu …………………: …………………………… [GJ]

………………………………
Podpis Dyspozytora Ruchu PS

Data zamknięcia: ……………………………

………………………………
Podpis Dyspozytora Ruchu PS

MPEC Przemyśl Spółka z o.o. informuje, że dane osobowe Odbiorcy będą chronione i przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119) (RODO). Szczegółowa Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w MPEC
Przemyśl Spółka z o.o. dostępna jest na stronie internetowej www.mpec.przemysl.pl.

