
*) Niepotrzebne skreślić 

 
 

Puławy dnia, …………................ 

 

…………………………………………………………………                                                     ………………………………………………                                                 
                          Imię Nazwisko (sprzedającego)                                                                                                         Imię Nazwisko (kupującego) 

…………………………………………………………………
 tel.…………………………………………………………………

  

                                        Adres   

Wniosek o podział kosztów dostawy ciepła do lokalu: 

Na  dzień ……….. ………..  ……… 
                                             DD                MM                   RRRR 

1. *Odczyt podzielników / *Liczników ciepła mieszkaniowych:  

 (wypełnia sprzedający wraz z kupującym) 

1) ……………….., ………………….., ……………….., ……………….., 

2) ……………….., ………………….., ……………….., ……………….., 

3) ……………….., ………………….., ……………….., ……………….., 

4) ……………….., ………………….., ……………….., ……………….., 

5) ……………….., ………………….., ……………….., ……………….., 

6) ……………….., ………………….., ……………….., ……………….., 

2. Odczyt wodomierzy ciepłej wody: 

 numer wodomierza wskazanie wodomierza 

1) …………………………. …………………………. 

2) …………………………. …………………………. 

3. Warunkiem niezbędnym do dokonania podziału jest prawidłowo dokonany 
międzyodczyt oraz udostępnienie mieszkania do odczytu na koniec okresu 
rozliczeniowego serwisantowi firmy rozliczeniowej. 

4. Wyrażamy zgodę na podział kosztów zgodnie z „Regulaminem rozdziału kosztów 
dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody na 
poszczególne lokale”. 

5. Dotychczasowa umowa o dostawę energii cieplnej zostaje rozwiązana na mocy 
porozumienia stron, pod warunkiem zawarcia przez kupującego nowej umowy. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach ul. 
Izabelli 6, 24-100 Puławy (administrator danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji zleconych usług. 
Dane są chronione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania w/w celu. 
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
 
 
 

 ……………………….………………………….  …………………….…………………………. 
 (Podpis sprzedającego) (Podpis nowego właściciela) 

 



Podzielniki ciepła TECHEM 

 

Podzielniki ciepła METRONA 

 
Nr podzielnika 

 

 

Zapamiętane 
jednostki zużycia 
na koniec okresu 
rozliczeniowego 

 
Liczba kontrolna 

 

Wskazanie 
bieżące 

Podzielniki ciepła ISTA 

 

Zapamiętane 
jednostki 
zużycia na 
koniec okresu 
rozliczeniowego 

 

 

Wskazanie 
bieżące 
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