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         Truskaw 16.04.2018 r.  

 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informujemy, iż Spółka wprowadziła już w 2015 r. możliwość 

wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Procedurę elektronicznej 

obsługi systemu E-Faktur określa regulamin dostępny na stronie internetowej Spółki 

www.mokrelaki.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta  

w siedzibie Spółki. 

 

Podkreślamy, że elektroniczna faktura pozwala zredukować wpływ firmy  

na środowisko naturalne. Jeśli wziąć pod uwagę tylko faktury od masowych 

wystawców w Polsce (zakłady energetyczne, firmy telekomunikacyjne, 

ubezpieczeniowe itd.), trzeba się liczyć z ogromną korespondencją, na którą składa  

się ok. 700 mln listów rocznie. Jej obsługa wymaga w praktyce wycięcia setek tysięcy 

drzew i zużycia setek ton papieru i ok. 100 ton tuszu do drukarek, nie licząc kosztów 

transportu. 

  

 Stosowanie E-Faktury ma wiele zalet: 

 oszczędność – w porównaniu z tradycyjną fakturą odpadają koszty przesyłki 

pocztowej oraz wzrasta terminowość i bezpieczeństwo przesyłki –  

w porównaniu z tradycyjną fakturą znika ryzyko niedostarczenia faktury, 

 wygoda przechowywania – faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca  

co faktura papierowa, poza tym można ją przejrzeć w dowolnej chwili  

(na swoim komputerze lub wysyłając zapytanie do jej wystawcy).   

    

Ponadto jesteśmy przekonani, że skorzystanie z wprowadzonej możliwości  

przesyłania faktur w drodze elektronicznej, pozwoli Państwu na skrócenie  

czasu poświęcanego dotąd na rozliczenia. 

 

Prosimy zatem o zapoznanie się z regulaminem jednocześnie zachęcając  

do podjęcia przez Państwa decyzji o wyborze faktur dostarczanych drogą elektroniczną. 

Prosimy również o wypełnienie i doręczenie do Spółki załącznika do regulaminu  

w postaci oświadczenia o akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

(formularza akceptacji). 

 

ZARZĄD GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.: 

 

 

(-) Dr Piotr Rudzki       (-) Marcin Sobczak 
  

http://www.mokrelaki.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

FORMULARZ ZGODY 

NA OTRZYMYWANIE FAKTUR, DUPLIKATÓW FAKTUR, KOREKT FAKTUR, WEZWAŃ DO ZAPŁATY ORAZ 

INNYCH ZAWIADOMIEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

SYMBOL KLIENTA 

 

 

DANE KLIENTA : 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy: 

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

Adres zamieszkania/Siedziba firmy:………………………………………………………………….. 

Pesel: ……………………………….       ……….    NIP: ………………………………… 
 /wypełnią osoby fizyczne/    /wypełniają zarejestrowani podatnicy VAT/ 

 

Adres e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień: 
/Należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami/ 

 

 

 

 

Regulamin 
przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej. 

 

1. Podstawą prawną stosowania faktur elektronicznych jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Spółce, rozumieć należy: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin  

„Mokre Łąki” Sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu przy ulicy Mokre Łąki 8. 

3. Spółka przesyłając faktury, duplikaty faktur, korekty faktur w formie elektronicznej zapewnia autentyczność ich pochodzenia, czytelność  

oraz integralność ich treści. 

4. Faktury, duplikaty faktur, faktury korygujące, wezwania do zapłaty oraz inne zawiadomienia w formie elektronicznej będą przesyłane  

za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: e-faktury@mokrelaki.pl  na adres wskazany przez klienta w formularzu zgody. 

5. Spółka nie odpowiada za skutki podania prze Klienta nieprawidłowego adresu e-mail. 

6. Za dzień doręczenie uważa się dzień wysłania faktury, duplikatu faktury, korekty faktury, wezwania do zapłaty oraz innych zawiadomień  

w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” 

Sp. z o.o. 

7. Formatem faktury, duplikatu faktury, faktury korygującej jest PDF (PortableDocumeent Format) 

8. Klient może zmienić adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury, duplikaty faktur, wezwania oraz inne zawiadomienia w formie 

elektronicznej poprzez wypełnienie formularza „Zmiana adresu e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań  

do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej”.Wnioskowana zmiana zostanie wprowadzona niezwłocznie, nie później 

niż do końca dnia roboczego następującego dnia po dniu wpływu Formularza do Spółki. 

9. Klient może odwołać zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie 

elektronicznej poprzez wypełnienie formularza „Odwołanie zgody na przesłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań  

do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej”. 

10. Formularz zgody oraz formularze, o których mowa w pkt. 8 i 9 niniejszego Regulaminu po wypełnieniu i podpisaniu prze Klienta lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Klienta*, należy przesłać listem na adres siedziby Spółki lub osobiście dostarczyć do Biura Obsługi Klienta. 

11. Spółka informuje, że utrata prawa do przysłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie 

elektronicznej nastąpi nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wpływu Formularza „ Odwołanie zgody…” do Spółki. 

12. Zgoda na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej nie oznacza 

wyłączenia prawa Spółki do wystawiania i przesyłania ich w formie papierowej. 

13. Spółka informuje, że złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań  

do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej jest dobrowolne. 

 

Oświadczenie Klienta: 

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień  

w formie elektronicznej. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur, duplikatów faktur, 

wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej obowiązujący w GPWiK  

 

 

 

……………………………………….          …………….…………………………… 

 /Miejscowość i data/               /Czytelny podpis Klienta/ 

       

                                 

mailto:e-faktury@mokrelaki.pl

