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Umowa nr126/2019 r.
na dostarczanie wody*
i odprowadzanie ścieków*
zawarta w dniu 01.07. 2019 r. pomiędzy;
Gminą Zebrzydowice reprezentowaną przez Dyrektora - mgr inż. Ewę Suchecką (na podstawie upoważnienia nr
SG.0050.81.24.2017 z dnia 28.06.2017 r.) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach eksploatatora urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”
a

………………………………………………...

...............................................................................…
adres zamieszkania
PESEL: 62051611411,

……………………………………………….
adres do korespondencji

REGON:

zwanym dalej „Odbiorcą usług”,
o następującej treści:
§1
1. Odbiorca usług oświadcza, że posiada tytuł prawny tj. własność (własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie,
umowa: najmu, dzierżawy, użytkowania) do nieruchomości położonej w ...…………... przy ul. ………………………,
a Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody do w/w nieruchomości i odprowadzania ścieków.
2. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne jest własnością Odbiorcy usług.
§2
Odbiorca usług zleca, a Przedsiębiorstwo obowiązuje się do odpłatnego:
1) dostarczania wody do nieruchomości, w ilości 1 m 3/d* o ciśnieniu nie niższym niż 0,1 MPa i nie wyższym niż 0,8
MPa. Miejscem dostarczenia wody jest zawór główny za wodomierzem głównym.
Przedsiębiorstwo oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
2) odbioru ścieków z nieruchomości w ilości wg wskazań licznika wody* ok 1 m3 /d* oraz ich oczyszczania w
oczyszczalni ścieków. Miejscem odbioru ścieków jest studnia wskazana w protokole odbioru technicznego.
§3

1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku stwierdzenia

nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe –
na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
2. Dla obiektów nie wyposażonych w wodomierz główny, do czasu jego zainstalowania, ilość zużytej wody określa się
w oparciu o przeciętne normy zużycia określone w Ogólnych warunkach umowy.
3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na przyłączu
kanalizacyjnym. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych na wszystkich źródłach zasilania.
4. W przypadku braku urządzenia pomiarowego lub nieopomiarowania któregokolwiek ze źródeł wody – ilość
odprowadzanych ścieków określona będzie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych w Ogólnych
warunkach umowy.
§4

3. Należność za dostawę wody/odprowadzanie ścieków naliczana będzie na podstawie cen i stawek opłat zawartych w
aktualnej taryfie zatwierdzonej w trybie ustawowym.
Zmiana taryfy cen i stawek opłat nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Informacja o zmianie taryfy zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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§5
1. Odbiorca usług uiszczał będzie należność za usługi po otrzymaniu faktury przelewem na konto dostawcy usług
podanym na fakturze i w terminie określonym na fakturze VAT. Odbiorca usług upoważnia Przedsiębiorstwo do
wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.
2. Odbiorca usług wyraża wolę otrzymywania e-faktury na adres : …………………………………………….
3. Nieuregulowane w terminie należności zobowiązują Odbiorcę usług do zapłacenia odsetek ustawowych.
4. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne na zasadach określonych w art 8
ust.1 ustawy.
§6
Integralną częścią niniejszej umowy są Ogólne warunki umowy oraz :
- protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego,*
- protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego*.
§7
Umowa obowiązuje od 01.07. 2019 r. - zmiana płatnika

§8
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron po uprzednim
dwumiesięcznym okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za zgodą stron.
2. Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę tylko wówczas gdy jest uprawnione do odcięcia wody i/lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego.
3. Zmiana umowy lub Ogólnych warunków umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych
powodów, takich jak: zmiana przepisów prawa dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków, wydanie prawomocnego orzeczenia przez organ administracji publicznej lub sąd.
§9
.*Z dniem podpisania traci ważność dotychczasowa umowa
PRZEDSIĘBIORSTWO

ODBIORCA USŁUG

……………………….

……………………………

* niepotrzebne skreślić
Klauzule Administratora danych
Jako odbiorca usług przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji w zakresie przetwarzania moich danych
osobowych, prawo treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne lub
nieaktualne. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w
powszechnie obowiązujących przepisach.
GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GZWiK w Zebrzydowicach przy ul. A. Janusza 6. Dane będą
przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na GZWiK
Uchwałą Rady Gminy.*
- Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach.
- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do ich treści, aktualizacji danych.
- Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
- Dane będą przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami prawa.
- Adres IODO dostępny na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl
……………………………………
ODBIORCA USŁUG
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