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UMOWA 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr ……………… 

 

Numer Odbiorcy (Kontrahenta) ………………… 

 

 

zawarta w dniu..................................... w lokalu Przedsiębiorstwa / poza lokalem Przedsiębiorstwa *) pomiędzy: 

Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. z siedzibą  

w Wolbromiu 32-340 Wolbrom, ul. Wrzosowa 18, zarejestrowanym(-ą) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia  

w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000668073, NIP: 6372199107, REGON 366138048, wysokość 

kapitału zakładowego 3 929 000,00 zł (wpłacony w całości), reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu Andrzeja Ducha  

lub  

………………………….………..…………działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej Przedsiębiorstwem, 

a 

Imię i nazwisko / Firma: *) …………………………………………………………………………………………….……… 

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

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………... 

nr: PESEL/REGON/NIP/KRS *) ……………………………………………………………………………………………... 

adres zamieszkania / z siedzibą w *) .…………………………………………………………..……………………………… 

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

adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej) ….………………………………………………………………………….  

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

telefon kontaktowy …………………………….…………e-mail………………………………………..……………………… 

zwanym dalej Odbiorcą 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Strony oświadczają, że zawierają Umowę o świadczenie usług w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę *) 

b) odprowadzania ścieków *) 

na warunkach określonych w treści niniejszej Umowy oraz w:  

- Ogólnych Warunkach Umowy, zwanych dalej OWU załącznik nr 1,  

- Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wskazanej w OWU, 

- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wskazanym w OWU. 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków w odniesieniu do następującej 

nieruchomości: 

 

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

 

3. Odbiorca oświadcza, że: 

- posiada następujący tytuł prawny do w/w nieruchomości: 

własność / współwłasność / dzierżawa / najem / użytkowanie wieczyste / zarząd / użyczenie *) 

- korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

- wyraża zgodę / nie wyraża zgody*) na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 

- zapoznał się z przepisami wykonawczymi dotyczącymi obowiązków dostawców ścieków przemysłowych i oświadcza, 

 że posiada / nie posiada*) pozwolenie wodno-prawne – dotyczy dostawców ścieków przemysłowych. 

 

§ 2 

1. Przedsiębiorstwo zapewnia: 

a) dostawę wody w sposób ciągły i pod ciśnieniem w przyłączu 0,05 MPa, o normatywnej jakości  

co najmniej odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 13 Ustawy zgodnie z załącznikiem nr 3 w wymaganej ilości jednak nie mniejszej niż 0,3m3/d. 

b) odbiór ścieków w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 Ustawy, zgodnie z załącznikiem 

nr 4 w minimalnej ilości średniodobowej 1,5 m³/d. 

c) niezawodne działanie sieci oraz przyłączy, stanowiących jego własność lub mu przekazanych. 
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2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie: 

a)  wskazań wodomierza głównego *) 

b) w oparciu o przeciętne normy zużycia wody *) 

c) inne ………………………………………………………………………………………………………….……… *) 

3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie: 

a) wskazań urządzenia pomiarowego *) 

b) jako równą ilości wody pobranej *) 

c) inne …………………………………………………………………………………………………………………. *) 

4. Strony ustalają, że:  

a) Odbiorca będzie pobierał od Przedsiębiorstwa wodę na cele:  

- socjalno-bytowe *), 

- gospodarcze (przemysłowe) *), 

b) Odbiorca odprowadzi do urządzeń Przedsiębiorstwa ścieki: 

- socjalno-bytowe *), 

- przemysłowe *). 

 Ustala się następujące punkty poborów próbek ścieków przemysłowych: 

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

zgodnie z załączonym schematem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy *) – jeżeli wymagane. 

Tryb przeprowadzania kontroli ścieków przemysłowych oraz dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 

określone dla ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa stanowi 

załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń naliczona 

będzie opłata wg. obowiązujących w taryfie stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 4, w innych celach lub o zwiększonej ilości wymaga zmiany „Warunków 

technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” oraz Umowy.  

6. Na dzień zawarcia Umowy ceny i stawki opłat wynikające z aktualnie obowiązującej taryfy kształtują się w wysokości: 

a) woda *): 

 stawka opłaty abonamentowej: ………………….. zł /m-c 

 cena 1 m3 pobranej wody: …..……………….…... zł 

b) ścieki *): 

 stawka opłaty abonamentowej: ……….............…. zł /m-c 

 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków: ………...…. zł.  

Wyciąg z obowiązującej w dniu zawarcia Umowy taryfy obejmujący zestawienie cen i stawek opłat oraz warunków ich 

stosowania, stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i następuje bez 

wypowiedzenia jej warunków. 

7. Rozliczenie należności z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków odbywa się na podstawie ilości dostarczonej 

wody i odprowadzonych ścieków w oparciu o ceny, stawki opłat oraz zasady określone w obowiązujących taryfach 

w jednomiesięcznych / kwartalnych *) okresach rozliczeniowych. 

8. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym 

w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

9. Odczyt wodomierza odbywa się raz na miesiąc / kwartał *). Dopuszcza się możliwość podania odczytu wodomierza 

przez Odbiorcę: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku 

odczyt wodomierza przez Przedsiębiorstwo następuje nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 3 

 

1. Niniejszą Umowę zawarto na czas nieokreślony / określony *) od dnia ……..…………..…do dnia …………………….. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią OWU oraz pozostałe załączniki wymienione w treści Umowy, które zostały 

przedłożone Odbiorcy przed zawarciem Umowy. Odbiorca oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią oraz zobowiązuje się 

przestrzegać ich postanowień.  

3. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień OWU i/lub załączników wymienionych w treści Umowy wchodzi 

w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści OWU i/lub załączników, o ile Odbiorca usług nie wypowie 

Umowy w najbliższym terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień OWU musi zostać doręczona Odbiorcy usług 

przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą wejścia w życie oraz powinna wskazywać proponowane zmiany wraz 

z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy.  

4. Zmiana OWU i/lub pozostałych załączników wymienionych w treści Umowy, w sposób opisany powyżej, może nastąpić 

wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych powodów, takich jak: zmiana Ustawy i przepisów prawa dotyczących 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmiany przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmiany Rozporządzeń 

i Ustaw wymienionych w OWU, wydania prawomocnego orzeczenia przez organy administracji publicznej lub sądy 

stwierdzającego niezgodność postanowień OWU i/lub pozostałych załączników wymienionych w treści umowy 

z przepisami prawa, zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmiana Taryfy. 

5. Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z obecnie obowiązującym Regulaminem 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa. 
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6. Niniejsza Umowa wraz z OWU oraz pozostałymi wymienionymi w treści Umowy załącznikami, stanowią Umowę 

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w rozumieniu art. 6 Ustawy.  

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki wymienione w treści Umowy. 

8. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe Umowy obowiązujące między stronami, a dotyczące całości lub  

w części zakresu przedmiotowego Umowy.  

9. Zmiana Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zapisów wymienionych w ust. 

3 i 4. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 4 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (32-340), ul. Wrzosowa 18, zwanym dalej 

Przedsiębiorstwem,  

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych 

osobowych można kierować na adres e-mail: iod@wodociagiwolbrom.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy w ramach wykonywania zadań  

w interesie publicznym związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym oraz przekazywane do państw trzecich. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom, z którymi Przedsiębiorstwo związane jest umowami przetwarzania 

danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, itp., jak również organom lub podmiotom 

publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom 

ścigania lub instytucjom państwowym, itd., gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

5. Okres przetwarzania danych przez Przedsiębiorstwo zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów 

prawa i przyjętych przez Przedsiębiorstwo reguł, zgodnie z tymi przepisami, 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Jak również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania Umowy.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu, 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

9. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej Umowie. 

 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

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

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

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

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

 

 

 

                PRZEDSIĘBIORSTWO                                                                                            ODBIORCA 

 

 

 

 

 

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

(czytelny podpis / pieczęć firmowa) 

 

 

 

 
*) Niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@wodociagiwolbrom.pl

