Umowa nr KOM.7031. …… .2019.EKU
o zaopatrzenie w wodę
zawarta w Pszczółkach w dniu ..............................r. pomiędzy
Gminą Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach (83-032) przy ulicy Pomorskiej 18, NIP 5931090309
w imieniu której działa Urząd Gminy Pszczółki w Pszczółkach (83-032) przy ulicy Pomorskiej 18
reprezentowaną przez:
Piotra Chajewskiego - Zastępcę Wójta,
zwaną dalej Gminą,
a
.................................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej Odbiorcą usług,
o następującej treści:
§1
1.Umowa określa warunki świadczenia usługi dostawy wody z urządzeń będących w posiadaniu
Gminy oraz zasady prowadzenia rozliczeń za dostarczoną wodę do nieruchomości położonej
w miejscowości .......................................................... przy ulicy ...................................................... .
2.Odbiorca usług oświadcza, że jest ......................................... ww. nieruchomości.
§2
1. Gmina zobowiązuje się:
1) dostarczać wodę w ilości ……………….. rocznie o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.13 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.
Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.)
2) rozliczać zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego, z zastrzeżeniem ust.2, przy
czym
a) w przypadku braku możliwości odczytu wodomierza głównego – rozliczać zużytą wodę na
podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed wystawieniem faktury. Wówczas
odbiorca otrzyma fakturę prognozującą, która zostanie rozliczona przez dokonanie odczytu w
następnym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza w
okresie rozliczeniowym następującym po okresie, za który wystawiono fakturę prognozującą,
Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia nieruchomości w celu
dokonania odczytu.
b) 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.
3) usuwać awarie sieci wodociągowej bez zbędnej zwłoki,
4) przeprowadzać na wniosek Odbiorcy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego i
pokrywać ich koszty w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Odbiorcy usług.
2. W przypadku braku wodomierza naliczanie należności za wodę nastąpi w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody, ustalane na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących określenia
przeciętnych norm zużycia wody.

§3
Odbiorca usług zobowiązuje się:
1) zapewnić niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z
urządzeniem pomiarowym włącznie
2) powierzać usuwanie awarii osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
3) niezwłocznie powiadamiać Gminę o awariach posiadanego przyłącza,
4) ponosić koszty usuwania awarii przyłącza wodociągowego stanowiącego jego własność,
5) nie wykonywać żadnych czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego
instalacji i urządzeń, a w szczególności wodomierza głównego i podlicznika, usytuowania
oraz zamontowanych na nich plomb,
6) ponosić koszty sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego w przypadku,
gdy sprawdzenie nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń,
7) umożliwiać upoważnionym przedstawicielom Gminy dostęp na teren nieruchomości lub do
obiektu budowlanego w celu:
a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań
oraz dokonania badań i pomiarów,
c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę,
d)sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.
8) zabezpieczać wewnętrzne instalacje i urządzenia wodociągowe łącznie z wodomierzem przed
działaniem mrozu i uszkodzeniami mechanicznymi,
9) zainstalować i utrzymywać antyskażeniowe zawory zwrotne zgodne z przepisami prawa
budowalnego i Polskimi Normami,
10) zawiadamiać Gminę o zamiarze dokonania przebudowy bądź rozbudowy wewnętrznej
instalacji wodociągowej, która spowoduje zwiększenie punktów czerpalnych wody,
11) eksploatować własne ujęcie wody w ten sposób, aby niemożliwe było
połączenie z wodociągiem gminnym,
12) regulować terminowo należności na rzecz Gminy za dostawę wody
13) pobierać wodę wyłącznie do celów ………….
14) powiadamiać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, o wszelkich zmianach
skutkujących konieczność zmiany rozliczenia w szczególności: ilość osób zamieszkujących
lub przebywających na nieruchomości, zwiększenie hodowli, upraw i produkcji w przypadku,
kiedy jego rozliczenie odbywa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,
15) niezwłocznie zawiadamiać Gminę o każdorazowej zmianie odbiorcy usług.
§4
1. Rozliczenie za dostawę wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, z
zastrzeżeniem § 2 ust.2 umowy.
2. Odbiorca usług otrzyma raz w kwartale fakturę za dostarczoną wodę według obowiązujących w
danym czasie taryf zatwierdzonych przez organ regulacyjny.
3.Należność za dostarczoną wodę regulowana będzie przez odbiorcę usług w terminach i w sposób
podany w fakturze.
4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. Wpłacone należności za dostarczane usługi będą zaliczane na najdalej wymagalne należności.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub na
pisemne żądanie Odbiorcy usługi zwrócona w ciągu 14 dni od daty zażądania zwrotu.
7.Opóźnienie w regulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie ustawowych odsetek za
opóźnienie.
§5
1. Gmina może odciąć dostawę wody w przypadku gdy:
1) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
2.Odcięcie dostawy wody, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po upływie 20 dni od doręczenia
zawiadomienia o planowanym terminie odcięcia wody, a w przypadku odcięcia z przyczyn, o których
mowa w ust. 1 pkt 2) z jednoczesnym wskazaniem zastępczego punktu poboru i możliwości
korzystania z tego punktu.
3. W przypadkach określonych ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu z upływem czternastodniowego
terminu liczonego od dnia doręczenia zawiadomienia Odbiorcy usług.
4. Ponowna dostawa wody może nastąpić po usunięciu przyczyn odcięcia oraz po podpisaniu umowy
z Gminą.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony od ………….. do…………..
2. Rozwiązanie umowy przez strony może nastąpić za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1152 z późn. zm.), Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Pszczółki oraz Kodeksu cywilnego.
§8
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2 .Zmiana obowiązującej w danym czasie taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny lub
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pszczółki nie stanowi
zmiany umowy.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

...............................................
ODBIORCA USŁUG

..............................................
GMINA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Gmina Pszczółki (adres: ul. Pomorska 18,
83-032 Pszczółki, numer telefonu: (58) 683 91 28).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych e przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ww. Rozporządzenia.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa
b) podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________
podpis

