
Umowa  Nr _______________________ 

o dostawę wody z urządzeń wodociągowych za pomocą przystawki hydrantowej 

 

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: 

- inż. Rafała Nowickiego – Prezesa Zarządu, 

a  

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
/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 

___________________________________________________________________________1, prowadzonej/-go 

przez _______________________________________________________________________2, 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 oświadcza, iż posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego/nieruchomości 

położonego/-ej w _____________________________, przy ul. _____________________, stanowiącej 

działkę nr ________________________________, obr. ___________________, dla której Sąd Rejonowy 

w __________________ Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW 

nr ________________________/ terenu budowy zamierzenia budowlanego pn. 

_________________________________________/ terenu, na którym Odbiorca usług zobowiązany jest do 

świadczenia usług w zakresie ____________________________________________________________*, 

na podstawie umowy zawartej z ___________________________________________________________. 

§ 2. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę o dostawę wody z urządzeń wodociągowych 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa za pomocą przystawki hydrantowej z zainstalowanym 

wodomierzem, zwanych dalej „Stojakiem”. 

2. Dostawa wody, o jakiej mowa w ust.1 odbywać się będzie za pomocą Stojaka należącego do Odbiorcy 

usług/Przedsiębiorstwa*.  

3. Stojak zostanie zainstalowany przez Odbiorcę usług na hydrancie przeciwpożarowym zlokalizowanym 

w ___________________________________________________________________________________ . 

4. Stojak będzie wykorzystywany wyłącznie przez Odbiorcę usług do celów ___________________________ 

 
1 należy podać nazwę rejestru właściwego dla Odbiorcy usług 
2 należy podać nazwę organu prowadzącego ewidencję lub rejestr i jego siedzibę 



______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ . 

5. Stojak jest przeznaczony do poboru wody z hydrantu, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb określonych 

w ust.4. 

6. Stojak nie może być połączony z prowizoryczną lub inna instalacją wewnętrzną w obiekcie/na 

nieruchomości określonej w § 1 ust.2 za pomocą połączenia sztywnego. 

7. Umowa niniejsza nie jest równoważna przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i nie może być 

traktowana jako przyłączenie nieruchomości do takiej sieci. 

8. Przedsiębiorstwo plombuje wodomierz przed rozpoczęciem poboru wody przez odbiorcę usług.  

9. Odbiorca usług jest zobowiązany do każdorazowego, niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa 

o montażu Stojaka. 

10. Obowiązek pieczy nad Stojakiem spoczywa w każdym przypadku na Odbiorcy usług. Odbiorca usług 

odpowiada za należyty stan hydrantu i Stojaka. 

11. Korzystanie ze Stojaka nie jest dozwolone, jeśli temperatura powietrza wynosi  0C.  

§ 3. 

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. 

2. Odbiorca usług jest obowiązany do natychmiastowego powiadomienia  Przedsiębiorstwa o niesprawności 

Stojaka, jego elementów lub zerwaniu plomby. 

3. Odczytu wodomierza dokonuje Odbiorca usług w okresach miesięcznych oraz przekazuje informacje 

o zużytej wodzie Przedsiębiorstwu nie później niż w ostatnim dniu miesiąca. 

4. W przypadku niesprawności wodomierza lub naruszenia przez Odbiorcę usług obowiązku określonego 

w ust.3, ilość pobranej wody określa Przedsiębiorstwo na podstawie średniego zużycia wody z okresu 

poprzedniego, analogicznego do okresu niesprawności lub okresu, którego dotyczy naruszenie. 

§ 4. 

1. Należności za dostarczoną wodę Przedsiębiorstwo pobiera według stawek i cen określonych 

w obowiązującej taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

2. W przypadku korzystania przez Odbiorcę usług ze Stojaka Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo pobiera 

od Odbiorcy usług z góry kaucję gwarancyjną na zabezpieczenie roszczeń Przedsiębiorstwa związanych 

z utratą, uszkodzeniem lub utratą sprawności Stojaka, w wysokości określonej w aktualnym cenniku 

Przedsiębiorstwa. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dnia od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania 

Umowy. 

3. W przypadku korzystania przez Odbiorcę usług ze Stojaka Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo pobiera 

od Odbiorcy usług czynsz miesięczny, płatny z dołu, na koniec każdego miesiąca, w wysokości określonej 

w aktualnym cenniku Przedsiębiorstwa. 

4. Cennik Przedsiębiorstwa jest dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.ekowik.com.pl. 

Odbiorca usług potwierdza zapoznanie się z tym cennikiem przed zawarciem niniejszej Umowy. 

§ 5. 

Umowa zastaje zawarta na czas określony do dnia ______________________________ r. 

§ 6. 

1. Przedsiębiorstwo może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego wezwania, 

w przypadku: 

1) wykorzystywania Stojaka przez Odbiorcę usług do innych celów niż określone w § 2 ust.4 Umowy; 

2) wykorzystywania Stojaków w taki sposób lub w takich warunkach, że może to zagrażać stanowi 

technicznemu Stojaka lub hydrantu; 

3) naruszenia przez Odbiorcę usług obowiązku określonego w § 3 ust.2 Umowy; 

4) zalegania przez Odbiorcę usług z zapłatą należności określonych w § 4 Umowy za co najmniej jeden 

okres rozliczeniowy; 

5) ogłoszenia upadłości lub likwidacji  

2. Przedsiębiorstwo może przerwać dostawę wody za pomocą Stojaka w sytuacji, gdy użycie hydrantu jest 

niezbędne w związku z prowadzoną akcją gaśniczą. W takim przypadku Odbiorcy usług nie służy 

odszkodowanie. 

§ 7. 

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, 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, 

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

§ 8. 

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 

 


