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Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa / na odległość 

 

Niniejszym informuję o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków nr ............................................ zawartej w dniu ............................. 

  

 
 
 

………………………………………………………… 
(Czytelny podpis Odbiorcy Usług) 

 
(*) Niepotrzebne skreślić. 
 
_________________________________________________________________________________ 

Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić 
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 

Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 
ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie 
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa 
spełnionego świadczenia. 

Art. 15. 1. (…) 
2. (…) 
3. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody,  gdy nie jest ona dostarczana w 

ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, ma się 
rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga 
od konsumenta złożenia oświadczenia:  
1) zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku; 
2) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez 
przedsiębiorcę. 

Art. 21. 1. (…) 
2. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są 

one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, za które konsument był zobowiązany do 
zapłaty ceny,  ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przedsiębiorca wymaga 
od konsumenta złożenia oświadczenia: 
1) zawierającego takie wyraźne żądanie; 
2) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez 
przedsiębiorcę. 

…………………………….................... 
Imię i nazwisko  

…………………………….................... 
Adres, kod pocztowy 

…………………………….................... 
 

…………………………….................... 
Adres e-mail  

…………………………….................... 
Telefon kontaktowy 

 

 

 

………………… dnia……………….. 

GDAŃSKIE WODOCIĄGI S.A. 

ul. Wałowa 46 

80-858 Gdańsk 

fax 58 301 45 13, 58 325 27 76 

e-mail: bok@gdanskiewodociagi.pl, 

info@gdanskiewodociagi.pl  
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