
 1 

Umowa  Nr _______________________ 

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 

zawarta w dniu ___________________ r. we Władysławowie, pomiędzy: 

Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie, ul. Droga Chłapowska 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

pod nr KRS 0000139035, NIP 5871549186, REGON 192803030, kapitał zakładowy 41 534 000,00 zł zwanym 

dalej Przedsiębiorstwem, reprezentowanym przez: 

1. inż. Rafała Nowickiego – Prezesa Zarządu, 

a  
 

____________________________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________________________ 

 

/dotyczy osób fizycznych / 

zamieszkałym/-mi w __________________________ przy ul. __________________________________________ 

PESEL_______________________________________________________________________________________ 

/dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych/ 

z siedzibą w ______________________________, przy ul._____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

prowadzącym działalność gospodarczą /wpisanym do rejestru _________________________________________2, 

prowadzonej/-go przez ___________________________________________________________3, pod numerem 

__________________ NIP ____________________ 

 

zwanym/-mi dalej Odbiorcą usług, reprezentowanym przez: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________ 

Wypis z CEIDG/ww. rejestru oraz pełnomocnictwa stanowią załącznik do Umowy. 

§ 1. 

1. Przedsiębiorstwo oświadcza, iż prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na obszarze Gminy Jastarnia/Puck/Władysławowo* na podstawie zezwolenia udzielonego ostateczną decyzją 

Burmistrza  Jastarni/Władysławowa/Wójta Gminy Puck*. 

2. Odbiorca usług oświadcza4, iż: 

1) posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego/nieruchomości określonego w § 2 Umowy,  

________________________________________________________________________________________ 

/wskazanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego/nieruchomości/ 

2) korzysta z obiektu/nieruchomości określonej w § 2 niniejszej Umowy o nieuregulowanym stanie 

prawnym, 

3) posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego określonego w § 2 Umowy udzielone ostateczną 

decyzją znak _________________________________ z dnia _____________________, wydaną 

przez ____________________________________ oraz został dokonany odbiór techniczny przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 

§ 2. 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków5 z obiektu 

budowlanego/nieruchomości : 
 

________________________________________________________________________________________ 
/rodzaj obiektu budowlanego/ 

położonego ______________________________________________________________________________ 
/dokładny adres/ 

________________________________________________________________________________________ 
/nr działki, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej/ 

zwanego dalej „nieruchomością”, na rzecz Odbiorcy usług, na warunkach określonych ustawą z dnia 7 

 
1 należy wpisać imię i nazwisko albo firmę spółki lub nazwę jednostki organizacyjnej 
2 należy podać nazwę rejestru właściwego dla Odbiorcy usług 
3 należy podać nazwę organu prowadzącego ewidencję lub rejestr i jego siedzibę 
4 proszę zakreślić odpowiedni punkt 
5 niepotrzebne skreślić 
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czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz niniejszą Umową. 

2. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, określający charakterystykę zużycia wody 

oraz rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków; w razie zmiany danych określonych w załączniku Odbiorca 

usług jest obowiązany do ponownego przedłożenia załącznika Przedsiębiorstwu w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zmiany. 

§ 3. 

1. Dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy usług nastąpi w ilości zgodnej z Regulaminem dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej wydanymi przez 

Przedsiębiorstwo oraz wnioskiem Odbiorcy usług, na cele _________________________________________.6   

2. Dostarczanie wody do innych celów niż wskazane w ust.1 wymaga zmiany Umowy. 

§ 4. 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odbioru z nieruchomości: 

a)  ścieków bytowych,  

b) ścieków przemysłowych – o rodzaju i ilości określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy7. 

2. Przedsiębiorstwo może odmówić przyjęcia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli: 

1) stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących te urządzenia, stanu konstrukcji 

budowlanych lub prawidłowego działania tych urządzeń, 

2) mieszanina dostarczanych ścieków przemysłowych ze ściekami bytowymi nie będzie podatna 

na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania, 

3) jakość dostarczanych ścieków przemysłowych będzie wyłączać możliwość stosowania komunalnego osadu 

ściekowego. 

3. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług o statusie dostawcy ścieków przemysłowych wymagań w zakresie 

jakości dostarczanych ścieków, Przedsiębiorstwo ma prawo naliczenia opłat dodatkowych na zasadach 

określonych w Załączniku nr 2 do Umowy i obowiązującej taryfie. 

§ 5. 

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do: 

1) dostarczania wody w sposób ciągły i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnie z warunkami technicznymi 

przyłączenia do sieci, odpowiednio do przeznaczenia obiektu/nieruchomości 
2) odbierania ścieków w sposób ciągły, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, 

3) zapewnienia jakości dostarczanej wody odpowiadającej wymaganiom określonym w obowiązujących 

przepisach, 

4) zapewnienia jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych na poziomie określonym w Regulaminie 

oraz zezwoleniu, o jakich mowa w § 2 ust.1 Umowy, 

5) niezwłocznego usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa; powyższe nie dotyczy awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych nie będących 

własnością Przedsiębiorstwa, 

6) zainstalowania i utrzymania na własny koszt, na nieruchomości określonej w § 2 ust.1 Umowy, wodomierza 

głównego oraz jego okresowej kontroli. 

§ 6. 

1. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody 

bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: 

1) brakiem wody na ujęciu, 

2) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi, 

3) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy usług lub osoby trzeciej, za którą 

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, 

4) niezawinioną przez Przedsiębiorstwo awarią sieci, przez czas niezbędny do wykonania prac w celu 

zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii, 

5) planowymi przerwami związanymi z konserwacją urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, o 

których Przedsiębiorstwo powiadomiło Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, 

6) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych, 

7) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

8) wadliwym wykonaniem lub użytkowaniem, bądź też awarią instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej 

Odbiorcy usług, 

9) naruszeniem przez Odbiorcę usług lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność obowiązków określonych 

niniejszą Umową 

- chyba że ponosi odpowiedzialność za okoliczności, których następstwem jest wystąpienie zdarzeń lub 

skutków określonych w pkt 1, 2, 7. 

 
6 bytowe, działalności gospodarczej (w przypadku, gdy będą wytwarzane ścieki przemysłowe proszę wskazać 

rodzaj/profil działalności/produkcji). 
7 Niepotrzebne skreślić 
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2. Przedsiębiorstwo obowiązane jest, na zasadach określonych Regulaminem, o jakim mowa w § 2 ust.1 Umowy, 

do udzielania Odbiorcy usług informacji o występujących zakłóceniach w zaopatrzeniu w wodę 

i odprowadzaniu ścieków, planowanych przerwach w świadczeniu usług oraz awariach urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, jak też do organizacji w okresach awarii dostaw wody środkami obwoźnymi 

lub wskazania zastępczych punktów poboru wody. 

§ 7. 

1. Odbiorca usług obowiązany jest do: 

1) korzystania z dostarczanej wody oraz użytkowania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego 

wyłącznie w celach i na warunkach określonych w Umowie i w warunkach przyłączenia do sieci, w sposób 

nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

2) użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia 

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji 

wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) niezmieniania, bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia 

do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach 

technicznych w wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej, które mogą mieć wpływ 

na działanie sieci lub obowiązki Stron określone niniejszą Umową, 

4) utrzymania właściwego stanu technicznego wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

oraz urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych należących do Odbiorcy usług, 

5) wydzielenia, na żądanie Przedsiębiorstwa, pomieszczenia lub studni wodomierzowej przeznaczonej 

do instalacji wodomierza głównego oraz ich należytego utrzymania i zabezpieczenia, 

6) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie 

zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur  

7) powierzania budowy, zmian, remontu lub innych prac dotyczących wewnętrznej instalacji wodociągowej 

i kanalizacyjnej oraz urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych należących do Odbiorcy usług osobom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 

8) dotrzymywania określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy ilości i warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa: 

a. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych 

lub zakłócenia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, 

wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie 

rozdrobnionym, 

b. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności olejów, sztucznych żywic, lakierów, 

mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

c. zawartości łapaczy tłuszczu i olejów, 

d. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a 

w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

e. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, 

cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

f. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków 

z kiszonek, krwi, pozostałości z uboju lub przetwórstwa zwierząt, 

g. ścieków wysoko zasolonych oraz wód z obiegów chłodniczych, wód opadowych, roztopowych lub 

z drenaży, 

h. niezdezynfekowanych ścieków z obiektów ochrony zdrowia lub zakładów weterynaryjnych, 

9) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa [tel. 58 674 15 66 ] o awaryjnych zmianach ilości 

i jakości odprowadzanych ścieków oraz o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego, jego osłon, uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, jego przemieszczeniu 

lub zaborze, 

10) umożliwienia przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń będących 

w posiadaniu Odbiorcy usług, po okazaniu przez nich legitymacji i pisemnego upoważnienia podpisanego 

przez Zarząd Przedsiębiorstwa, określającego czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren 

nieruchomości, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania 

urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, sprawdzenia ilości i jakości 

ścieków wprowadzanych do sieci, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania 

z usług zgodnie z niniejszą Umową,- 

11) zachowania wymaganych odrębnymi przepisami odległości obiektów budowlanych i drzew lub krzewów 

od istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Odbiorca usług obowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa: 

1) o uruchamianych, zmienianych lub likwidowanych własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych 

z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci 

eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji, 

2) zmianach miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji, 
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3) zmianach w zakresie służącego mu tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie 

albo przejściu tego tytułu na inną osobę, 

4) zmianach w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej mogących mieć wpływ na obowiązki Stron 

wynikające z niniejszej Umowy, 

- w każdym przypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności. 

3. Dodatkowe obowiązki dostawców ścieków przemysłowych określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

§ 8. 

1. Miejscem dostarczenia wody jest miejsce połączenia przyłącza wodociągowego Odbiorcy usług z siecią 

wodociągową eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo, a w przypadku gdy Przedsiębiorstwo jest właścicielem 

tego przyłącza – miejsce połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości Odbiorcy usług z 

tym przyłączem. 

2. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy usług z siecią 

kanalizacyjną eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo, a w przypadku gdy Przedsiębiorstwo jest właścicielem 

tego przyłącza – miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości Odbiorcy usług z 

tym przyłączem.. 

3. Wodomierz główny stanowi własność Przedsiębiorstwa. Urządzenie pomiarowe (mierzące ilość 

odprowadzanych ścieków), za wyjątkiem urządzeń stanowiących mienie Przedsiębiorstwa, stanowi własność 

Odbiorcy usług. 

4. Wodomierze inne niż wodomierz główny są częścią wewnętrznej instalacji wodociągowej i ich montaż, 

utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę usług. 

5. Utrzymanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, za wyjątkiem przypadku, kiedy stanowi ono 

własność Przedsiębiorstwa, oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, obciąża Odbiorcę 

usług. 

§ 9 

1. Rozliczenie z Odbiorcą usług z tytułu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na podstawie niniejszej 

Umowy odbywa się na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej decyzją właściwego organu Wód 

Polskich, w jednomiesięcznych okresach obrachunkowych. Okres obrachunkowy może ulec, za zgodą Stron, 

skróceniu lub wydłużeniu ze względu na szczególny interes Odbiorcy usług. 

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, a ilość 

odprowadzanych ścieków - na podstawie wskazań  urządzeń pomiarowych, jeśli są zainstalowane. 

W przypadku braku lub niesprawności wodomierza lub urządzeń pomiarowych, ilość dostarczonej wody 

lub odprowadzanych ścieków określa się zgodnie z Regulaminem, o jakim mowa w § 2 ust.1 umowy. 

3. Ilość wody zużywanej bezpowrotnie ustala się, dla celów ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków 

z nieruchomości, na podstawie odczytu dodatkowego wodomierza zamontowanego na wewnętrznej instalacji 

wodociągowej Odbiorcy usług, bezpośrednio przed punktem poboru wody, która ma podlegać bezpowrotnemu 

zużyciu, zaplombowanego na koszt Odbiorcy usług przez Przedsiębiorstwo. Za nabycie, legalizację i 

zabezpieczenie dodatkowego wodomierza odpowiada Odbiorca usług.  

4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków Umowy. 

§ 10. 

1. Podstawą wystawienia przez Przedsiębiorstwo faktury tytułem świadczonych usług jest odczyt wskazań 

wodomierza głównego oraz/lub wskazań urządzenia pomiarowego, dokonywany w okresach miesięcznych.  

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym 

w fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.  

3. Zapłata może być dokonana w kasie Przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa. Za dzień 

zapłaty dokonanej na rachunek Przedsiębiorstwa uważa się dzień wpływu należności na ten rachunek. 

4. Za opóźnienie w płatności Przedsiębiorstwo może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. Nadpłata podlega zaliczeniu na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy usług zwraca 

się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

7. Na zasadach określonych niniejszą Umową Odbiorca usług upoważnia Przedsiębiorstwo do wystawiania 

faktur tytułem świadczonych usług bez podpisu odbiorcy. 

§ 11. 

Odbiorca usług może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności za wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi w przypadku, gdy z winy Przedsiębiorstwa nie zostały usunięte w terminie uchybienia w zakresie 

wymagań higienicznych i zdrowotnych określone ostateczną decyzją państwowego inspektora sanitarnego, 

wydaną w następstwie orzeczenia o warunkowej przydatności wody albo braku przydatności wody do spożycia 

przez ludzi. 

§ 12. 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 

w przypadkach określonych ustawą, albo w następstwie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 
2. W przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z tego powodu, iż odbiorca 

usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia 
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w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Przedsiębiorstwo obowiązane jest do równoczesnego udostępnienia 

zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach 

korzystania z tego punktu.. 

3. Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 2 dni roboczych od dnia ustania przyczyn odcięcia wody 

lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

§ 13. 

1. Odbiorca usług ma prawo żądania wyjaśnień w przedmiocie braku ciągłości usług, niedotrzymywania 

odpowiedniej jakości dostarczanej wody lub awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, jak też 

zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 

2. Zasady i tryb udzielania wyjaśnień oraz rozpatrywania reklamacji określa Regulamin, o jakim mowa w § 2 ust.1 

Umowy. 

§ 14. 

1. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług obowiązku określonego w § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 8 lit.g lub pkt 9 Umowy 

lub wykazania, że określone w § 7 ust. 1 pkt 9 zdarzenia nastąpiły z winy Odbiorcy usług, lub stwierdzenia, iż 
za pomocą przyłącza kanalizacyjnego lub w inny sposób zostały odprowadzone z nieruchomości do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieki lub odpady określone w § 7 ust.l pkt 8 lit. a-f, h Umowy, Przedsiębiorstwo jest 
uprawnione do rozwiązania Umowy z winy Odbiorcy usług ze skutkiem natychmiastowym oraz do dochodzenia 
obok opłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.  

2. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług obowiązku określonego w § 7 ust.2 pkt 2 Umowy, pisma i inne 

dokumenty przesłane na adres dotychczasowy lub na adres ujawniony w rejestrze uważa się za skutecznie 
doręczone. 

3. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług obowiązku określonego w § 7 ust.2 pkt 3 Umowy, Odbiorca usług 
zobowiązany jest do regulowania należności ustalanych przez Przedsiębiorstwo na podstawie niniejszej Umowy 
do dnia demontażu wodomierza głównego albo zawarcia umowy z podmiotem, który uzyskał tytuł prawny 

lub zgłosił Przedsiębiorstwu fakt rozpoczęcia korzystania z nieruchomości określonej w § 2 Umowy. 

4. Odbiorca usług obowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo lub do wyrównania 
szkody, będących następstwem naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie i załącznikach 
do Umowy. 

§ 15. 

1. Umowa zastaje zawarta na czas nieokreślony / określony8 do dnia ______________________________ r. 

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bądź niezwłocznie 

na mocy porozumienia stron. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nie uzyskania 

lub utraty przez Odbiorcę usług wprowadzającego do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa ścieki 

przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzanie ww. ścieków do kanalizacji.  

4. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych 

uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

5. Umowa niniejsza, z chwilą jej zawarcia, zastępuje dotychczasowe umowy dotyczące dostarczania wody 

i odbioru ścieków z nieruchomości. 

§ 16. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 17. 

Regulamin, o jakim mowa w § 2 ust.1 Umowy, jest udostępniany w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej 

Przedsiębiorstwa. 

§ 18. 

Strony potwierdzają, według stanu na dzień zawarcia niniejszej umowy, istnienie i prawidłowość plomb 

wodomierza głównego. 

§ 19. 

1. Zmiana, uzupełnienie lub uchylenie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle istnienia, interpretacji lub wykonania niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez Sąd 

właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO      ODBIORCA USŁUG 

 

 

 
8 niepotrzebne skreślić 


