
UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 

NR ………………………… 

 

zawarta w dniu............................................. w Dębem Wielkim pomiędzy: 

 

Gminą Dębe Wielkie, zwaną  dalej  Gminą  w imieniu której  działa Zakład Komunalny  

w Dębem Wielkim, z siedzibą przy ul. Zielonej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej 

„Dostawcą”, reprezentowany przez: 

Grażynę Pechcin - Dyrektora Zakładu Komunalnego 

 

a 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

zwanym w umowie „Odbiorcą usług” 

 

 § 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostarczanie wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

do nieruchomości położonej w miejscowości ………………………………………,   

ul. …………………………………,  działka nr…………, której Odbiorcą usług jest……………………………….... 

 

 § 2. Zakres odpowiedzialności 

Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do 

prawidłowej realizacji usługi zaopatrzenia w wodę natomiast Odbiorca usług odpowiada za 

zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłącza wodociągowego. 

 

 § 3 Oświadczenia stron 

1. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Dostawcę będzie wykorzystywana 

na cele: 

a) zaopatrzenia w wodę ludności lub 

b) inne ........................................................... (zgodnie z art. 274 Prawa wodnego) 

- w ilości ok m3 miesięcznie. 

2. Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane pomieszczenie, w którym jest zainstalowany 

wodomierz główny jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem 

osób niepowołanych. 

3. Dostarczanie wody do innych celów niż zadeklarowane w ust. 1 wymaga zmiany umowy. 

4. Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń  

wodociągowych  do realizacji dostaw wody w ilości  ok. …………  m3 na  miesiąc i pod  

minimalnym ciśnieniem 0,05 MPa    na zaworze za wodomierzem głównym. 

5. Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody o jakości 

przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 200 µg Fe/l; 

mangan: 50 µg Mn/l; jon amonowy: 0,5 mg NH +/l; azotany: 50 mg NO -/l; azotyny: 0,5 mg 



NO -/l; barwa: 15 mg Pt/l; mętność: 1,0 NTU; pH: 6,5-9,5. 

6. Dostawca zakupi, zainstaluje i utrzyma na własny koszt wodomierz główny  

w pomieszczeniu przygotowanym przez Odbiorcę usług. Wodomierz główny stanowi 

własność Dostawcy. 

 § 4. Rozliczenia 

1. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady 

ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie. 

2. Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat kształtują się w wysokości: 

1) dla grupy Gospodarstwa domowe: 

- stawka opłaty abonamentowej: 5,44 zł netto na 2 miesiące na Odbiorcę usług 

- cena 1 m3 pobranej wody 2,80 zł netto 

2)  dla grupy Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą: 

- stawka opłaty abonamentowej: 5,44 zł netto na 2 miesiące na Odbiorcę usług 

- cena 1 m3 pobranej wody 2,90 zł netto 

3) Dla grupy użyteczność publiczna, cele przeciwpożarowe: 

- stawka opłaty abonamentowej: 2,72 zł netto na 1 miesiąc na Odbiorcę usług 

- cena 1 m3 pobranej wody 2,80 zł netto 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług. 

Obowiązująca taryfa publikowana jest na stronie internetowej Dostawcy oraz jest dostępna  

w jego siedzibie. 

3. W przypadku konieczności rozliczenia fakturą okresu obrachunkowego, w którym 

obowiązują dwa poziomy stawek cen i opłat, zużycie wody ustalone będzie jako iloczyn 

średniodobowego poboru wody z tego okresu  oraz liczby dni przypadających na dany 

poziom cen i opłat. 

4. Ustala się miesięczny/dwumiesięczny/kwartalny/roczny okres rozliczeniowy. 

  

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/ określony od dnia ......……………………….. 

2. Integralną  część  niniejszej  Umowy  stanowią  „Ogólne  Warunki  Umowy   

 o   zaopatrzenie   w   wodę i/lub odprowadzanie ścieków”, które są załącznikiem do 

niniejszej umowy i zostały przedłożone  Odbiorcy usług przed zawarciem Umowy. Odbiorca 

usług oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią oraz zobowiązuje się przestrzegać ich 

postanowień. 

3. Odbiorca usług akceptuje  fakt,  iż  zmiana  postanowień  „Ogólnych  Warunków  Umowy  

o  zaopatrzenie  w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków” wchodzi w życie w razie 

przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści 

„Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków”,  

o ile Odbiorca usług nie wypowie  Umowy  w  terminie  jej   wypowiedzenia.   Zmiana  

postanowień  „Ogólnych  Warunków  Umowy   o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie 

ścieków” 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 „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie 

ścieków” w sposób opisany powyżej 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 organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność 

postanowień  „Ogólnych  Warunków  Umowy   o   zaopatrzenie   w   wodę    

i/   lub   odprowadzanie   ścieków” z przepisami prawa. 

5. Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został poinformowany  

o obowiązywaniu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Dębe Wielkie” oraz sposobach dostępu do jego treści. 

6. Niniejsza Umowa  indywidualna  wraz  z  Ogólnymi  Warunki  Umowy  stanowią  umowę  

o  zaopatrzenie  w wodę w rozumieniu art. 6 Ustawy. 

7. Dostawca informuje, że podane przez Odbiorcę usług dane osobowe będą przetwarzane 

w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. Administratorem 

danych jest Dostawca. Odbiorcy usług przysługuje prawo wglądu do danych i ich 

poprawiania. 

8. Dostawca informuje, iż  dane  osobowe  Odbiorcy  usług  podlegają  ochronie  zgodnie   

z  przepisami  ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcy usług przysługuje prawo 

dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich  poprawiania.  Dostawca  ma  prawo  do  

przetwarzania  danych  osobowych  Odbiorcy  usług  w zakresie, w jakim będzie to niezbędne 

do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszej Umowy. 

9. Odbiorca usług oświadcza, że wyraża zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych   

w  zakresie  dotyczącym   numeru   PESEL   do   prowadzenia   ewentualnych    działań    

windykacyjnych    przez Dostawcę. 

10. Odbiorca usług oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej,  

w tym z informacją o   celu  i   sposobach  przetwarzania   danych  osobowych  oraz   prawie   

dostępu   do  treści   swoich  danych  i prawie ich poprawiania. 

 

 

Odbiorca usług Dostawca 


