
Dane Usługodawcy:  

BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
ul. Narutowicza 35 a; 21-500 Biała Podlaska 
NIP: 537-000-13-88 
 

 

 

Dane Usługobiorcy: 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy .…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL / NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR, KOREKT FAKTUR ORAZ DUPLIKATÓW 

FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez BWiK ”WOD-KAN” Sp. z o.o. faktur, korekt faktur oraz duplikatów 
faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie wskazuje podany poniżej adres e-mail, na który powinna być przesłana 
 informacja o wystawieniu w/w dokumentów wraz z załączonym plikiem PDF w formie elektronicznej. 

 
Podstawą prawną stosowania faktur elektronicznych jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. 
U. 2018 poz. 2174 z póź. zm.). 

 
 

ZGODA NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ DROGĄ SMS-ową 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie krótkich wiadomości tekstowych SMS z zakresu świadczonych usług przez BWiK 

„WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na poniższy numer telefonu. 

 
Podstawa prawna o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z póź. zm.) 
 

Zapoznałem/-am się i akceptuję  Zasady wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur  
w formie elektronicznej / powiadomień droga sms-ową: 

 

 

 

Biała Podlaska, dn. ………………………….          Czytelny podpis Usługobiorcy …..…………………………………………. 

 
 
 
 

Adres e-mail: 

                                                                                                 @ 

Numer telefonu: 

                                                                                                  



 
 
 
 

Zasady wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej oraz 

powiadomień drogą sms-ową: 

 

 

1. Podstawą prawną stosowania faktur elektronicznych jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 

11 marca 2004 roku (Dz. U. 2018 poz. 2174 z póź. zm.). 

2.  Formatem faktury jest PDF (Portable Document Format). 

3.  Odbiorca usług może zgłosić do BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.  zgodę w formie: 

       - elektronicznej na adres: sekretariat@bwikwodkan.pl,  

       - pisemnej na adres: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35a z                

dopiskiem  E-FAKTURA  

       - osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok.104. 

4. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej  

z adresu e-mail: bok@bwikwodkan.pl na adres e-mail wskazany w formularzu zgody. 

5. BWiK „WOD-KAN” Sp z o.o. w Białej Podlaskiej  wystawia i przesyła faktury, korekty faktur oraz duplikaty 

faktur w formie elektronicznej nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpłynięcia prawidłowo wypełnionej 

Zgody od Odbiorcy usług.  

6. Wpłynięcie Zgody oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej. 

7. Za dzień doręczenia  Odbiorcy usług faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury wystawione w formie 

elektronicznej przez Dostawę usług uważa się dzień wysłania faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail i/lub wysłania powiadomienia na wskazany numer telefonu. 

8.  Zmiana adresu e-mail wymaga powiadomienia BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w formie pisemnej /formularz 

„zmiana adresu e-mail na który otrzymywane będą faktury elektroniczne i/lub zmiana numeru telefonu na 

otrzymywane będą powiadomienia drogą sms-ową/ – w przypadku braku powiadomienia korespondencja 

kierowana na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną. Odbiorca usług zabowiąuje się  

do utrzymania aktywnego adresu- email wskazanego do w Zgodzie. 

9. Odbiorca usług jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z Zgody otrzymywania faktur w formie 

elektronicznej – rezygnację należy złożyć na piśmie /formularz „wycofanie zgody na otrzymywanie faktur w 

formie elektronicznej i/lub wycofanie zgody na otrzymywanie powiadomień drogą sms-ową”/.Za dzień 

doręczenia uważa się dzień wysłania faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail i/lub wysłania 

powiadomienia na wskazany numer telefonu. 

10.  Krótkie powiadomienia tekstowe  wysyłaną drogą sms-ową dotyczyć będą tylko i wyłącznie spraw 

związanych z łączącą strony umową .Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i/lub 

powiadomień droga SMS-ową nie wyłącza prawa BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. do wysyłania faktur bądź innej 

korespondencji w formie papierowej. 

11. Podstawa prawna o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144 poz.1204 
z póź. zm.) 
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