
 

 
ZGODA NA WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 

PRZEZ URZĄD GMINY W JANOWICACH WIELKICH 
 
 
Miejscowość: …………………………………….   Data: …………… r. 
 
Sprzedawca:  
Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65 
 
Nabywca: 
Imię i nazwisko / Nazwa przedsiębiorstwa:  
 
…………………………………………………………………………………………...…………………………. 
Nr PESEL (jeśli posiada): ……………….……………  Nr NIP (jeśli posiada): ……………………..……… 
Adres zamieszkania / siedziba:  
 

-      …..…………………………       …….………….………………..     ………….    

……..….. 
Kod pocztowy               Miejscowość                                        Ulica                     Nr budynku   Nr lokalu 
 
e-mail:  
 
 

Na powyżej wskazany adres poczty e-mail ma być przesyłana e-faktura z należnością wynikającą z 
umowy o zaopatrzenie w wodę lub umowy na odprowadzanie ścieków. 
 
Zasady doręczania e-faktury: 
1. E-faktura czyli faktura elektroniczna wysyłana w formie załącznika do poczty e-mail jest doręczana 
bezpośrednio do Nabywcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.  
2. E-fakturę wystawia i wysyła Sprzedawca w związku z należnościami z umowy o zaopatrzenie               
w wodę lub umowy na odprowadzanie ścieków. 
3. Ewentualne upomnienia za nieterminową zapłatę oraz korespondencja w celu windykacji należności 
będą dokonywane w formie papierowej. 
4. Zmianę adresu poczty elektronicznej albo odwołanie zgody na przesyłanie e-faktury należy zgłosić 
pisemnie do Urzędu Gminy. W takiej sytuacji dalsze przesyłanie faktury będzie następować w formie 
papierowej na adres zamieszkania, począwszy od kolejnej wystawionej faktury. 
5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia doręczenia lub brak doręczenia e-faktury wynikające             
z braku dostępu lub awarii w dostępie do poczty elektronicznej, istniejących po stronie Nabywcy.  
 
Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z powyższymi zasadami, jestem uprawniony (-a) do obsługi 
podanego powyżej adresu konta poczty e-mail i wyrażam zgodę na przesyłanie e-faktury. 
2. Oświadczam, że swoje dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie podaję dobrowolnie                  
i przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie wglądu w moje dane, prawie ich 
poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu do ich przetwarzania przez administratora danych (Urząd 
Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2). 

 

 

 

 
                                                                                                                 Podpis Nabywcy 
 

 
 

     



Niniejszą zgodę z własnoręcznym podpisem Nabywcy proszę dostarczyć osobiście lub pocztą                 
do sekretariatu Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie. 
Dziękujemy! 


