UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Numer ................................. zawarta w dniu ................................ w Suszcu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu, ul. Ogrodowa 2, zarejestrowanym
w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy w Katowicach, wydział VII KRS) pod numerem KRS
0000066156, NIP: 638-15-20-566, REGON 276303844, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorstwem,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Mieczysława Malcharka
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zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą usług.
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2.

§1
Umowa reguluje:
a) warunki dostarczania wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
b) warunki odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa,
c) zasady rozliczeń za zużytą wodę i odebrane ścieki.
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków z obiektu: (adres)
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 ze zm.), Uchwałą nr XXXIX/10/311/2006 z
dnia 30 marca 2006 r. Rady Gminy Suszec w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków z późniejszymi zmianami, zezwoleniem Wójta Gminy Suszec z dnia 20 listopada 2002 r. na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz niniejszą
umową.
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§2
Odbiorca usług oświadcza, że jest ........................................... obiektu, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy.
Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na cele:
a)

.............................................................................
– w ilości maksymalnej ................... m3 miesięcznie

b)

.............................................................................
– w ilości maksymalnej ................... m3 miesięcznie.
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Miejscem dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym.
Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego z siecią kanalizacyjną
Przedsiębiorstwa (ewentualnie urządzenie pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym).
§3
Montaż i utrzymanie wodomierza głównego jest obowiązkiem Przedsiębiorstwa.
Wodomierz główny stanowi własność Przedsiębiorstwa.
Przyjmuje się, że ilość odprowadzanych ścieków odpowiada ilości pobranej przez Odbiorcę usług wody.
Jeżeli Odbiorca usług nie pobiera wody z przyłącza wodociągowego, lub pobiera tylko część zużywanej
wody, lub pobiera ją okresowo, to Przedsiębiorstwo obciąża go za odprowadzone ścieki na podstawie
ryczałtu wyliczonego o oparciu o przeciętne normy zużycia wody uregulowane w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Z 2002 r.,
nr 8 poz 70).
Brak zużycia wody wodociągowej nie zwalnia Odbiorcy usług podłączonego do sieci wodociągowej
z obowiązku ponoszenia opłat stałych objętych taryfą.
Jeżeli Odbiorca usług zużywa część pobranej wody w taki sposób, że nie odprowadza zużytej wody do
urządzeń kanalizacyjnych, może na własny koszt, na warunkach ustalonych z Przedsiębiorstwem
zainstalować wodomierz (podlicznik) służący do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody. W takim
przypadku ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest jako różnica między zużyciem wody na
wodomierzu głównym i podliczniku. Posiadanie wodomierza głównego i podlicznika wywołuje obowiązek
ponoszenia przez Odbiorcę usług opłat stałych przewidzianych taryfą na każdym z tych wodomierzy.
Odbiorca usług może w każdej chwili, na swój koszt, zainstalować urządzenie pomiarowe służące do
pomiaru ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa na warunkach
technicznych uzgodnionych z Przedsiębiorstwem. Obowiązek utrzymania urządzenia pomiarowego leży po
stronie Odbiorcy usług. Odbiorca niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorstwo o zainstalowaniu urządzenia
pomiarowego.
Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z własnego ujęcia, zobowiązany jest do zabudowania za zaworem
głównym zaworu antyskażeniowego zabezpieczającego sieć Przedsiębiorstwa przed przedostaniem się do
niej wody innej niż wodociągowa.

§4
Obowiązki Przedsiębiorstwa:
1. dostarczanie wody do obiektu określonego w § 2 ust.1 w sposób ciągły, w ilości wynikającej z § 2 ust. 2,
zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej,
2. dostarczanie wody o odpowiedniej jakości – określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29.03.2007
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r., nr 61 poz.417 ze zm) w
szczególności o parametrach nie przekraczających wymienionych wartości: odczyn: 6,5-9,5; Glin: ≤200
µg/l; żelazo: ≤200 µg/l; mętność: ≤ 1 NTU; barwa ≤15 mgPt/l; zapach: 1-5 TON, smak: 1-8 TFN, pod
minimalnym ciśnieniem 0,2 MPa.
3. odbieranie w sposób ciągły ścieków z obiektu określonego w § 2 ust.1 – wyłącznie ścieki bytowe, tj. ścieki
z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie
pochodzące z tych budynków
4. usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
5. montaż i utrzymanie wodomierza głównego,
6. bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
7. prowadzenie rozliczeń ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków przez Odbiorcę usług.

Wykorzystywanie wody do innych celów i w ilościach większych niż określone w ust 2 wymaga zmiany
umowy.
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§5
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usług
spowodowane:
a) brakiem wody na ujęciu, niezawinionym przez Przedsiębiorstwo zanieczyszczeniem wody na ujęciu
w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
b) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
c) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) uszkodzeniem instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług,
e) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej
i kanalizacyjnej Odbiorcy usług oraz nie zapewnia ciągłości dostarczanej wody i jej jakości po przejściu
wody przez zawór za wodomierzem głównym.
Utrzymanie i eksploatacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług należy do Odbiorcy usług.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zalania obiektów Odbiorcy
usług wodą lub ściekami spowodowanego:
a) wadliwie wykonaną lub źle funkcjonującą wewnętrzną instalacją wodociągową lub kanalizacyjną
Odbiorcy usług,
b) awarią instalacji wodociągowej będącej własnością Odbiorcy,
c) brakiem przewidzianych przepisami prawa budowlanego urządzeń przeciw zalewowych
na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług,
d) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z § 7.
§6
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości
Przedsiębiorstwo bez zbędnej zwłoki powiadomi Odbiorcę usług poprzez umieszczenie informacji na
tablicach ogłoszeń w sołectwach lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
W razie przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy
punkt czerpania wody i powiadomi o jego lokalizacji Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty.
Odbiorca ma prawo żądać obniżenia ceny w przypadku dostarczenia mu przez Przedsiębiorstwo wody o
pogorszonej jakości nie spełniającej norm określonych Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Z 2007 r., nr 61 poz.417 ze zm.) oraz
nie spełniającej wymogów określonych niniejszą umową.
§7
Obowiązki Odbiorcy usług:
a) zapewnienie takiego działania będących w jego posiadaniu urządzeń i wewnętrznej instalacji
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, aby nie zakłócały
funkcjonowania urządzeń Przedsiębiorstwa,
b) natychmiastowe powiadomienie Przedsiębiorstwa o awariach własnych urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych, które mają wpływ na wskazania wodomierza lub inne urządzenia Przedsiębiorstwa,
lub które mogą doprowadzić do cofnięcia wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej Odbiorcy
usług do urządzeń Przedsiębiorstwa,
c) nie dokonywanie żadnych czynności, które mogą wpłynąć na stan techniczny urządzeń
Przedsiębiorstwa, a w szczególności wodomierza głównego i jego usytuowania,
d) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza głównego
zabezpieczającego wodomierz przed zniszczeniem lub zaborem,
e) umożliwienie przedstawicielom Przedsiębiorstwa posiadającym legitymację służbową, delegację i
upoważnienie podpisane przez kierownika Przedsiębiorstwa swobodnego dostępu do pomieszczenia
wodomierzowego celem dokonania jego wymiany, sprawdzenia lub odczytu,
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zapewnienie Przedsiębiorstwu możliwości przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń
należących do Przedsiębiorstwa,
g) pokrycie kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych na skutek nie wypełnienia
zobowiązania opisanego w § 7 pkt. d)
h) terminowe regulowanie należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo,
i)
wskazanie innych ujęć (źródeł) wody niż dostarczana przez Przedsiębiorstwo,
j)
nie wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych:
odpadów stałych, które mogą spowodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych (żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów,
włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym)
substancji płynnych nie mieszających się z wodą (sztucznych żywic, lakierów, mas
bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych),
substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 85°C, w
szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu),
substancji żrących i toksycznych (mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków
oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru),
odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, (gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek)
nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali, sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych,
innych substancji, które na skutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby
uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Przedsiębiorstwa, powodować zagrożenie pożarowe lub
wybuchowe,
oddziaływać
szkodliwie
na
bezpieczeństwo
i zdrowie osób obsługujących, zakłócać proces oczyszczania ścieków przy zastosowaniu osadu
czynnego lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego,
wód opadowych, z odwodnienia domów, placów, wyjazdów i innych obiektów, wód
drenażowych i innych substancji nie będących ściekami bytowymi.
k) przestrzeganie
warunków
określonych
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury
z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 109, poz. 1108) oraz
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31.01.2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji,
które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. Nr 35, poz. 309).
Odbiorca usług zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom Przedsiębiorstwa posiadającym legitymację
służbową, delegację i upoważnienie podpisane przez kierownika Przedsiębiorstwa przeprowadzenie
kontroli jakości i składu chemicznego ścieków, w tym pobieranie próbek do analiz. Jeżeli analizy wykażą,
że nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych norm, bądź inna niezgodność z obowiązującymi przepisami
prawa, Odbiorca usług pokryje koszty przeprowadzenia analiz oraz koszty zwiększonych opłat za
korzystanie ze środowiska i wynagrodzi Przedsiębiorstwu szkody, których przez to doznało.
§8
Rozliczenia za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą usług odbywają się na podstawie
określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
według następujących zasad:
a) ilość dostarczonej do obiektu wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
b) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody, z zastrzeżeniem
postanowień § 3 pkt. 4, 6 i 7,
W przypadku niesprawności wodomierza (urządzenia pomiarowego) lub okresowego braku możliwości
odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody (średniej ilości zrzuconych
ścieków) w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.
Na wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.
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W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług
niesprawności wodomierza, pokrywa On koszty ekspertyzy wykonanej przez podmiot uprawniony przez
Główny Urząd Miar.
Odbiorca usług zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu
zerwania plomby wodomierza głównego, jego osłon, stwierdzenia uszkodzenia, przemieszczenia lub
zaboru. W przypadku nie wywiązania się Odbiorcy usług z powyższego zobowiązania, Przedsiębiorstwo
ma prawo obciążyć Odbiorcę za nielegalnie pobraną wodę. Jeżeli udowodnienie ilości po-branej wody nie
jest możliwe, Przedsiębiorstwo obciąży Odbiorcę według ryczałtu wyliczonego na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.
z 2002 r., Nr 8 poz. 70).

§9
Odbiorca usług zobowiązuje się pokryć Przedsiębiorstwu koszty powstałe na skutek:
a) samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących norm i
przepisów prawa,
b) używania wody do celów innych niż określone w § 2 ust. 2.
c) interwencji służb Przedsiębiorstwa w przypadku uszkodzeń i awarii wewnętrznych instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych Odbiorcy usług,
d) uszkodzenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
powstałych w wyniku jego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa.
§ 10
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa posiadający legitymację służbową delegację i upoważnienie
podpisane przez kierownika Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu do obiektów Odbiorcy usług w celu
przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w
lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw
urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstw a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej oraz sprawdzenia, czy wszystkie miejsca odbioru wody wodociągowej są
przeprowadzone przez licznik główny.
§ 11
W razie dokonywania przez Odbiorcę usług bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem zmian w instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalowania na instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny
wpływ na funkcjonowanie urządzeń Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo ma prawo do naliczenia opłat według
zasad określonych w § 8 ust. 5.
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§ 12
Przedsiębiorstwo wystawia faktury VAT za świadczone usługi po dokonaniu odczytu wodomierza
głównego (urządzenia pomiarowego) z zastrzeżeniem ust. 3.
Okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące. Przedsiębiorstwo może skrócić okres rozliczeniowy do 1 miesiąca.
W przypadku skrócenia okresu rozliczeniowego, Przedsiębiorstwo powiadomi o tym fakcie Odbiorcę
usług.
Przy okresowym braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego, Przedsiębiorstwo może
wystawić fakturę w terminie przypadającym na odczyt, według zasad określonych w § 8 ust. 2.
Jeżeli osoba dokonująca w imieniu Przedsiębiorstwa odczytu nie zastanie w obiekcie określonym w § 1 ust.
2 osoby uprawnionej do odbioru faktury, pozostawia na terenie obiektu zawiadomienie o niemożliwości
dokonania odczytu. Odbiorca usług lub osoba uprawniona niezwłocznie powiadomi Przedsiębiorstwo o
wartości wskazania wodomierza głównego. Przedsiębiorstwo niezwłocznie po powzięciu tej wiadomości
wystawi fakturę VAT za świadczone usługi i doręczy ją Odbiorcy usług.
Jeżeli Odbiorca usług nie wywiąże się z obowiązku powiadomienia Przedsiębiorstwa zgodnie z ust. 4,
okres rozliczeniowy określony w ust. 2 ulega automatycznemu wydłużeniu. Odbiorca usług
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nie będzie wysuwał roszczeń z powodu wydłużenia okresu rozliczeniowego i idącym za nim wzrostem
wartości następnej faktury.
§ 13
Do rozliczeń z tytułu usług świadczonych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki
opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązujących taryfach.
Taryfy opłat za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo są ustalane, kontrolowane i zatwierdzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
O zmianie taryf Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie i
siedzibie Przedsiębiorstwa na 7 dni przed ich wejściem w życie.
Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy.
§ 14
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty
doręczenia lub wysłania faktury. Odbiorca dokonuje zapłaty w formie przelewu bankowego lub wpłaty
gotówki na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa wskazany w fakturze.
Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie
Odbiorcy usług zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Odbiorca usług zapłaci
Przedsiębiorstwu ustawowe odsetki.

§ 15
Przedsiębiorstwo będzie reagować na zgłoszone reklamacje niezwłocznie, najpóźniej jednak do:
1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w
świadczeniu usług.
2. 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,
3. 14 dni – na pisemne lub telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
§ 16
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawy wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, po uprzednim
zawiadomieniu powiatowego inspektora sanitarnego i wójta gminy oraz Odbiorcy usług, co najmniej na 20
dni przed planowanym zamknięciem przyłącza, jeżeli:
a)
przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) Odbiorca usług nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
c)
jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest
bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub
urządzeniach pomiarowych.
2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyn określonych w ust. 1 Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do
udostępnienia odpłatnie zastępczego punktu czerpania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i
poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Warunki techniczne odcięcia wody określone są w § 20ust. 5.
4. Wznowienie dostaw wody następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody.
Przedsiębiorstwo może uzależnić dalsze dostawy wody od wpłacenia zaliczki na poczet dalszych dostaw w
wysokości średniej wysokości faktury za 1 okres obrachunkowy w okresie, w którym Odbiorca usług
korzystał z usług Przedsiębiorstwa.
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§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12.06.2006 r. Dz.U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 8 poz.70), Kodeksu
Cywilnego oraz „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, o którym mowa w § 1.
Odbiorca został poinformowany o możliwość wglądu do treści:
- Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Rozporządzenia ministra budownictwa z 28.06.2006 r.w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
- Rozporządzenia ministra zdrowia z 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych
norm zużycia wody
- Zezwolenia Wójta Gminu Suszec na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
- Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Suszec
w dni robocze w godzinach 7-15 w siedzibie Przedsiębiorstwa w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2,
lub w każdej chwili na stronie internetowej www.pgksuszec.pl w zakładce REGULAMINY.
§ 18
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W przypadku utraty przez Odbiorcę usług tytułu prawnego do obiektu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
Odbiorca usług zobowiązany jest do regulowania należności za wykonaną usługę do czasu rozwiązania
umowy z Przedsiębiorstwem.
Odbiorca usług jest zobowiązany powiadomić Przedsiębiorstwo pisemnie w ciągu 14 dni o faktach
skutkujących koniecznością zmiany niniejszej umowy.
Jeżeli Odbiorca usług zmienił adres zamieszkania lub siedzibę i nie powiadomił o tym Przedsiębiorstwa,
faktury oraz inne dokumenty dostarczone lub wysłane przez Przedsiębiorstwo pod adres określony w
umowie poczytuje się za doręczone Odbiorcy.

5.

jego nie dotrzymania, ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia dostaw wody do obiektu określonego w § 1 –
demontuje wodomierz, zakręca i zaplombowuje zawór znajdujący się przed wodomierzem oraz zamyka
przyłącze kanalizacyjne.

§ 21
Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wynikającym z wykonywania
niniejszej umowy .

5.

§ 22
W dacie zawarcia niniejszej umowy tracą moc dotychczasowe umowy na dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.
Umowę niniejszą spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Do umowy dołącza się obowiązujące w dniu jej zawarcia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
Do umowy dołączono Regulamin Dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie
Gminy Suszec w dniu zawarcia niniejszej umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
Odbiorca usług oświadcza, iż zapoznał się z treścią aktów wymienionych w § 17, ust. 2 .

1.

§ 23
Rozliczanie umowy odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza głównego nr

2.

…………..........................
Wymiana wodomierza wskazanego w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany umowy.
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2.
3.
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Przedsiębiorstwo:

§ 19
Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem niniejszej umowy na zasadach ogólnych .

§ 20
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron.
W razie naruszenia przez Przedsiębiorstwo lub Odbiorcę usług postanowień niniejszej umowy, druga strona
może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym naruszenie
przez Odbiorcę usług zakazu określonego w § 7 pkt.1 lit. j), k), uprawnia Przedsiębiorstwo do rozwiązania
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Jeżeli Odbiorca usług zalega z zapłatą za usługi za 2 okresy obrachunkowe, przedsiębiorstwo po uprzednim
pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 7 – dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach
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Odbiorca usług:

