symbol Odbiorcy: ………………………….………….…………
(wypełnia Zakład)

Umowa nr ………..……………..…………..……..
o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków*
zawarta w dniu ………………………..………….…… w Kolbuszowej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego
111a, 36-100 Kolbuszowa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000593583, NIP: 8141685725, Regon: 363020205, o kapitale zakładowym 748 000,00 zł., prowadzącym działalność
z zakresu usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej, zwany w dalszej treści Umowy ZAKŁADEM, reprezentowanym przez:
1. Adam Maternia – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
a pobierającym wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, odprowadzającym ścieki do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych*: ……………………...….……….……..
…………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, PESEL, nazwa, adres, podstawa i klasyfikacja działalności, nr NIP, REGON, nr telefonu)

zwanym dalej ODBIORCĄ i reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……….…………………….………..………….…………………..………..……………………..…………….…...…
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………….…………………..……….………………………….………….....…
nazwa i dane odbiorcy faktur: ………………………...….....…………………..………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………..……...........………..…..
…………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, PESEL, nazwa, adres, podstawa i klasyfikacja działalności, nr NIP, REGON, nr telefonu)

o następującej treści:

USTALENIA WSTĘPNE
§1
1. Umowa określa warunki zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia i odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu oraz zasady rozliczania za świadczone usługi, będące jej przedmiotem, do następujących nieruchomości,
obiektów budowlanych: ……………………………………..…………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………….……………………………………………..……………………………………………………………………………………...……………………..………………………………….…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...……..……………...…………………………….………………..……

(nazwa i adres obiektu lub nieruchomości, nr ewid. działki)

§2
1. Zakład zobowiązuje się do dostarczania wody do nieruchomości, obiektu budowlanego jw. i odbioru ścieków, na warunkach określonych Ustawą
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015.139 z późn. zm.), zwanej dalej
USTAWĄ oraz przez rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym
Uchwałą nr XLIV/396/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26.01.2006 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego nr 7/06, poz. 105), zwanym dalej
REGULAMINEM oraz niniejszą Umową.
2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za świadczone usługi, będące przedmiotem niniejszej Umowy.
§3
Odbiorca oświadcza, że*
1. Posiada następujący tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego określonego w § 1:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)

2. Korzysta z nieruchomości, określonej w § 1 Umowy, o nieuregulowanym stanie prawnym.
§4
1. Dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy nastąpi zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, w wymaganej ilości, parametrach, w sposób ciągły
oraz o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczanej wody znajdują się do wglądu w Zakładzie i są zamieszczone na jego stronie internetowej.
3. Ciśnienie maksymalne wody w sieci, mierzone na poziome terenu, wynosi 0,6 MPa.
4. Woda będzie przeznaczona na następujące cele socjalno-bytowe oraz inne: ……………………………………......................................................................................................................., w ilości
opomiarowanej za pomocą: ……………………………...………………............................................................................................., zgodnie z załącznikiem nr …….…….……… do niniejszej Umowy.
5. Zakład zobowiązuje się do odbioru z nieruchomości Odbiorcy ścieków socjalno-bytowych i ……………………………………………………..…………….…..….……...........................................
6. Miejscem wydania rzeczy jest granica własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy
z urządzeniami i sieciami Zakładu.
7. Zakład rozpocznie świadczenie usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy począwszy od dnia zawarcia lub od: …………………….……..…....……………………………….

ROZLICZENIA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
§5
1. Do rozliczeń niniejszej Umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie. Na dzień zawarcia Umowy
obowiązuje następująca wysokość cen i stawek opłat brutto - dla taryfowej grupy odbiorców: .......................................................................:
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zł za 1 m3 dostarczonej wody - dla gospodarstw domowych,
……………..……………..….. zł za 1 m3 dostarczonej wody - dla pozostałych odbiorców,
……………..……………..….. zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków - dla gospodarstw domowych,
……………..……………..….. zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków - dla pozostałych odbiorców,
……………..……………..….. zł za miesiąc od punktu odbioru - opłata abonamentowa za dostawę wody,
……………..……………..….. zł za miesiąc od punktu odbioru - opłata abonamentowa za odbiór ścieków.
……………..……………..…..

2. Wymienione wyżej ceny i opłaty będą ulegały zmianie w przypadku ustalenia przez uprawniony organ nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała poczynając od następnego miesiąca po dokonanej zmianie chyba, że ustalenia uprawnionego organu jw.
będą stanowiły inaczej. Zakład dołącza do zawieranej Umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg.
3. Opłaty abonamentowe będą naliczane niezależnie od tego czy Odbiorca pobierał wodę i odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
§6
1. Ilość dostarczanej przez Zakład i pobranej przez Odbiorcę wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
2. Ilość odebranych z nieruchomości Odbiorcy ścieków socjalno-bytowych i ………………………..….…………………………………….……… określa się na podstawie wskazań
wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, z uwzględnieniem ilości wody zużytej w sposób nie powodujący powstawania i odprowadzania ścieków
do urządzeń zbiorczych, wskazanej za pomocą wodomierza, urządzenia pomiarowego: ……………………..……………………………………………………………………………………..……..…
Ilość wody pobranej z własnych i innych lokalnych źródeł, wykorzystywanej w sposób w którym powstające ścieki odprowadzane są do zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych jest skutecznie opomiarowana za pomocą wodomierza - urządzenia pomiarowego: ………………………...…………………...………..…..……………, lub ustalona
w formie ryczałtu, na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w obowiązujących, odrębnych przepisach, stanowiącego załącznik nr …….……….……
do Umowy. Odbiorca zobowiązuje się na bieżąco aktualizować dane niezbędne do ustalenia ryczałtu.
3. W przypadku awarii wodomierza, ilość dostarczonej wody do obiektu ustala się na postawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności a gdy to jest niemożliwe na postawie średniego zużycia w analogicznym okresie - jako iloczyn średniego miesięcznego poboru i liczby miesięcy
niesprawności lub z uwzględnieniem przeciętnych norm zużycia wody, określonych w odrębnych, obowiązujących przepisach.
4. W przypadku nieobecności Odbiorcy podczas dokonywania odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego ilość zużytej wody, ilość odprowadzonych ścieków
zostanie przyjęta w wielkości podanej niezwłocznie przez Odbiorcę lub ustalona przez Zakład na podstawie średniego zużycia i na określonych wyżej zasadach.
5. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług.
6. Okres rozliczeniowy odczytów i fakturowania wynosi: jeden - dwa - trzy - sześć* miesięcy.
§7
1. Zakład zobowiązany jest wydać fakturę Odbiorcy w dniu wystawienia lub w tym samym dniu wysłać za pośrednictwem poczty.
2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
3. Za okresy obrachunkowe na przełomie zmiany taryfy ilość wody i ścieków rozlicza się proporcjonalnie do zużycia i czasu przed i po zmianie ceny.
4. Odbiorca upoważnia Zakład do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.
§8
1. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
2. Nadpłatę z tytułu pobranej wody i odprowadzonych ścieków zalicza się na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
3. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze Zakład będzie obciążał Odbiorcę odsetkami ustawowymi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Zakład zastrzega sobie prawo dochodzenia należności do wysokości poniesionych kosztów.
5. Z dokonywanych przez Odbiorcę wpłat pokrywane są należności w następującej kolejności: opłaty zaległe, odsetki za opóźnienie i opłaty bieżące.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE EKSPLO ATACJI
§9
1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej i nie określono granicy w pkt 2, Zakład odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych urządzeń,
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych stosownie do postanowień art. 2 pkt 5 i 6 Ustawy, eksploatując tylko te przyłącza oraz urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne, które zostały przekazane do eksploatacji protokołem odbioru technicznego i są zainwentaryzowane geodezyjnie, w szczególności przyłącz
wodociągowy do zaworu za wodomierzem głównym.
2. Miejscem odbioru ścieków przez Zakład jest pierwsza studzienka rewizyjna na nieruchomości Odbiorcy, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku
granica nieruchomości, w szczególności miejscem odbioru jest kolektor: …………..……………………………………........................……………………………......…………….……… i studzienka
rewizyjna o rzędnych: …..………………..…………..…………….…………………………………………………………………..…. m npm, stanowiąca jednocześnie miejsce kontroli.
3. Zakład nie eksploatuje urządzeń zlokalizowanych na przyłączach kanalizacyjnych których posiadaczem jest Odbiorca.
4. Wodomierze, które nie są wodomierzem głównym i urządzenie pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym, są częścią instalacji wewnętrznej
Odbiorcy, której montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża Odbiorcę.
5. Zasady korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych są określone w Ustawie, Regulaminie, przepisach wykonawczych, normach, instrukcjach, itp.
§ 10
Właścicielem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego jest Odbiorca.
§ 11
Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do dostawy wody i odbioru ścieków, w szczególności:
1. Dostarczanie w sposób ciągły i niezawodny wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym
- z zastrzeżeniem postanowień § 13 i 14 Umowy.
2. Odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami - z zastrzeżeniem postanowień
§ 13 i 14 Umowy.
3. Utrzymanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
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4. Usuwanie awarii posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
5. Zakup, zainstalowanie, wymiana i utrzymanie wodomierza głównego.
§ 12
Odbiorca zobowiązuje się do:
1. Wydzielenia, zgodnie z projektem, pomieszczenia, ewentualnie miejsca w pomieszczeniu, lub studzienki wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania
wodomierza głównego z zaworami odcinającymi, utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie oraz zabezpieczenia przyłącza z zestawem wodomierzowym
przed zalaniem, zamarznięciem, wpływem wysokich temperatur, uszkodzeniem mechanicznym, zaborem, dostępem osób niepowołanych itp. Analogicznie
warunki dotyczą komory lub pomieszczenia z urządzeniem pomiarowym.
2. Powierzenia budowy, remontu lub dokonania zmian w instalacji, na przyłączach oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do niego,
osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
3. Prawidłowego wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej, w szczególności zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych
lub separatorów przypływów zwrotnych odpowiedniej klasy. W przypadku wykorzystywania do zasilania nieruchomości dwóch różnych źródeł wody
instalacje wewnętrzne służące do tego celu muszą być rozdzielone trwale.
4. Nie dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w wodomierz(e) lub urządzenie pomiarowe. Wszelkie stwierdzone przez Zakład przypadki takiej ingerencji oraz
uszkodzenia będą traktowane jako równoważne z nielegalnym poborem i obciążone sankcjami.
5. Utrzymania, należących do Odbiory, instalacji, przyłączy, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, zgodne
z obowiązującymi przepisami i normami.
6. Utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób, który nie powoduje utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych, w szczególności do zachowania: wymaganych odległości od istniejących urządzeń - w przypadku realizacji obiektów budowlanych,
wymaganego przykrycia gruntem oraz np. sadzenia drzew i krzewów, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.
7. Wykonania instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach budynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2015.1422 z późn. zm.) a w szczególności takiego
wykonania instalacji aby pomieszczenia położone poniżej poziomu terenu były zabezpieczone przed napływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej.
8. Utrzymania urządzeń do napowietrzania, wywietrzania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
9. Nie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, wód drenażowych oraz ścieków zawierających odpady i substancje wymienione w art. 9.2
Ustawy.
10. Odprowadzania ścieków o stanie i składzie określonym w Ustawie oraz w przepisach wykonawczych, który nie zagraża procesowi mechanicznobiologicznego oczyszczania, prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych.
11. Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych
z odczytami, eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii i odcięciem przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§ 13
Zakład nie ponosi cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe u Odbiorcy usług w czasie eksploatacji przyłączy oraz urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych których właścicielem jest Odbiorca, w wyniku awarii i wadliwego ich funkcjonowania oraz za szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
§ 14
1. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza lub urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług, jest on zobowiązany do
bezzwłocznego powiadomienia Zakładu oraz usunięcia jej na własny koszt.
2. Jeżeli awaria przyłącza lub urządzenia będącego w posiadaniu Odbiorcy powoduje:
a. Zagrożenie obniżenia poziomu świadczonych usług przez Zakład,
b. Niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Zakład lub przez osoby trzecie,
c. Zagrożenie dla środowiska.
Zakład jest uprawniony do podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działań celem usunięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i braku realizacji przez Odbiorcę obowiązku usunięcia awarii posiadanych przyłączy lub
urządzeń (przez więcej niż 48 godz.). Zakład zobowiązany jest do usunięcia awarii a kosztami zastępczego usunięcia Zakład obciąża Odbiorcę.
4. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości i niezawodności świadczenia usług na wskutek awarii przyłączy, sieci lub urządzeń będących
w posiadaniu Odbiorcy.
§ 15
1. Zakład ma obowiązek dołożyć wszelkich niezbędnych starań do zapewnienia ciągłości i jakości świadczonych usług za wyjątkiem sytuacji, w których
ograniczenie lub wstrzymanie dostawy wody, bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków zostało wywołane sytuacją ekstremalną, za którą Zakład
nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli nie wynika ona z jego winy jak: działanie siły wyższej, działanie osoby trzeciej, winy Odbiorcy, brakiem lub
niebezpiecznym dla zdrowia i życia zanieczyszczeniem wody na ujęciu, zagrożeniem skażenia środowiska, poborem wody z hydrantów na cele
przeciwpożarowe, awarią przyłącza lub sieci, koniecznością napraw, przerwą w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
przyczynami zależnymi od Odbiorcy.
2. O przerwach w dostawie wody, wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych, Zakład zobowiązany jest powiadomić Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem.
W razie planowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.
§ 16
Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, w tym zlecając stosowną ekspertyzę urzędową. W przypadku,
gdy sprawdzenie prawidłowości działania, ekspertyza nie potwierdza zgłoszonej niesprawności wodomierza, Odbiorca pokrywa pełny koszt wymiany
i sprawdzenia.
§ 17
1. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzeniu wodomierza, lub
jego zaborze. W przypadku zaboru wodomierza, uszkodzenia z winy Odbiorcy oraz stwierdzenia jakiejkolwiek ingerencji w działanie wodomierza, ilość pobranej
wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła zostać pobrana w czasie od ostatniego wiarygodnego odczytu.
2. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Zakład o zmianach w rozbiorze, przeznaczeniu wody lub rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków.
§ 18
1. Odbiorca może domagać się od Zakładu obniżenia należności za świadczone usługi w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakości.
2. Odbiorca może się domagać obniżenia należności za ścieki nie wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu na skutek awarii pod warunkiem
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natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do Zakładu celem potwierdzenia.
3. Odbiorcy przysługuje prawo do wnoszenia skarg i reklamacji w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny. Reklamację złożoną po upływie tego terminu
Zakład pozostawia bez rozpatrzenia, powiadamiając o tym reklamującego.
§ 19
1. Zakład ma prawo do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorcy - z 20 dniowym wyprzedzeniem,
jeżeli:
a. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano i uruchomiono niezgodnie z przepisami prawa.
b. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat.
c. Jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub Umowie.
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, oraz innych działań skutkujących ich błędnymi wskazaniami.
2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w art. 8, ust. 1, pkt 2 Ustawy Zakład zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje na pisemny wniosek i koszt Odbiorcy, po ustaniu przeszkód i przyczyn odcięcia
dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, oraz stworzenia warunków do wykluczenia w przyszłości przypadków wymienionych w pkt 1.
§ 20
Przedstawiciele Zakładu, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń
każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli, odczytu wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub innych wodomierzy
zainstalowanych w obiekcie, montażu i wymiany wodomierza, przeprowadzenia badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a
także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
§ 21
1. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Zakład na piśmie o zmianie adresu do korespondencji oraz faktach skutkujących koniecznością zmiany Umowy.
2. Jeżeli Odbiorca nie zawiadomił Zakładu o zmianie danych w tym adresu lub siedziby, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez Zakład uznaje się za
doręczone Odbiorcy.
§ 22
Wodę pobraną z sieci wodociągowej oraz ujęć własnych, po zużyciu, Odbiorca będzie odprowadzał do: zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
kanalizacji własnej*, począwszy od dnia: …………………………………………………..…………………………………….………………..……………………………………………..….…………………………………...………………

USTALENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony, określony* do dnia: ........................................................................................................................................................................................................................................
2. Umowa może być rozwiązana:
a. Przez Odbiorcę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
b. Przez Zakład z miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Odbiorcę, lub z innych
przyczyn.
c. Niezwłocznie, za porozumieniem stron.
3. Odbiorca, rozwiązując Umowę, zobowiązuje się do uregulowania w terminie jej obowiązywania wszelkich należności za świadczone usługi.
4. Umowa wygasa w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych i prawnych uniemożliwiających dalsze świadczenie usług: śmierci Odbiorcy będącego osobą
fizyczną, likwidacji Odbiorcy będącego przedsiębiorcą, upływu okresu na który zastała zawarta, niemożności świadczenia usług na warunkach określonych w Umowie
i zaistnienia siły wyższej. Wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
5. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy traci moc obowiązującą dotychczasowa: …………………………………………………….……. z dnia ………………………….……………..…………..………...
§ 24
Inne ustalenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…...….………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………...……….….
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….…….……………..…..………………...……….….

§ 25
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wymagają formy pisemnej zmiany taryf opłat i cen wody oraz ścieków a
także inne dokonywane na podstawie oddzielnych przepisów.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
§ 26
1. Odbiorca udziela niniejszym Zakładowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2015.2135 z późn. zm.), dla potrzeb działalności i oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu i poprawiania własnych danych osobowych.
2. Zakład oświadcza, że dane osobowe są chronione zgodnie z ww. ustawą.
§ 27
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują strony.
PODPISY
Z a k ł a d:

O d b i o r c a:

1. ………………………………………………..…………

1. ………………………………………………..…………
2. ………………………………………………..…………

* - niepotrzebne skreślić i/lub wypełnić
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