U M O W A Nr
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
sporządzona w dniu
r. w Tarnowskich Górach
pomiędzy:
1.Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Tarnowskich Górach
z siedzibą : 42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 51
reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu - Marta Bis
Wiceprezes Zarządu - Henryk Schlagner
NIP : 645-19-05-456
REGON : 273247690
zarejestrowane w Rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069696
wysokość kapitału zakładowego : 16.511.167,20 zł
zwanym dalej PRZEDSIĘBIORSTWEM
a
2.
NIP: REGON:
w imieniu której działa Zarząd w osobach ;
zwanym dalej ODBIORCĄ.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie:
1. Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich
świadczenia.
2. Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń.
3. Praw i obowiązków stron umowy.
4. Warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych
będących w posiadaniu odbiorcy
5. Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
6. Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§2
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody w ilości ……. m3 miesięcznie i
odprowadzania ścieków w ilości …… m3 miesięcznie dla obiektu /nieruchomości/
położonego
w Tarnowskich Górach, ul.
/adres/

na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1152.)
zwanej dalej Ustawą i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującym na obszarze Gminy Tarnowskie Góry (Uchwała Nr XXIV/264/2008 Rady
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 109,
poz. 2258) zwanym dalej Regulaminem oraz niniejszą umową.
§3

Odbiorca oświadcza, iż:
posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu /nieruchomości/ określonego w § 2 umowy
jako właściciel.
§4
1. Odbiorca oświadcza że:
1.1. Jest właścicielem przyłącza wodociągowego. Odbiorca wyraża zgodę na nieodpłatną
eksploatację przez Przedsiębiorstwo przyłącza i zainstalowanie wodomierza wraz z
zaworami.
1.2. Jest właścicielem przyłącza kanalizacyjnego.
1.3. Woda dostarczona przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystana na następujące cele:
- związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ilości około …… m3
miesięcznie,
1.4. Ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa jako:
- ścieki bytowe.
2. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości złożonego
oświadczenia w obecności kompetentnych służb.
3. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa na piśmie w terminie 14
dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy, a w szczególności:
a) zmiany danych adresowych,
b) zmiany sposobu użytkowania nieruchomości o której mowa w § 2.

§5
Umowę zawarto na czas nieokreślony.
WARUNKI OGÓLNE
Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych
§6
Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości wskazanej w § 4 ust. 1 pkt
1.3. i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody zgodną z
przepisami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w miejscu
dostarczenia jakim jest zawór za wodomierzem głównym.
§7
Miejscem dostarczenia wody jest zawór za wodomierzem głównym.
§8
Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku
jej braku granica nieruchomości.
§9

1. Wodomierz główny na instalacji wodociągowej jest własnością Przedsiębiorstwa.
2.Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo.

WARUNKI SZCZEGÓLNE
Sposób i termin wzajemnych rozliczeń
§ 10
1. Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Przedsiębiorstwo pobiera opłaty zgodne z
przyjętą taryfą, ogłoszoną w lokalnej prasie oraz na stronie internetowa i tablica ogłoszeń
Przedsiębiorstwa co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie. Ogłoszona taryfa
obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadamiania. Sposób ustalenia taryfy
określa Ustawa. Odbiorcę obciążają także inne opłaty przewidziane w taryfie.
2. Zmiana taryfy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
§ 11
1. Należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyn taryfowych
cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości dostarczonej wody i odprowadzonych
ścieków.
2. Należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, powiększona będzie o naliczony
podatek od towarów i usług, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
§ 12
1. Ilość dostarczonej wody ustalana będzie na podstawie odczytu wodomierza głównego w
regularnych –miesięcznych odstępach czasu.
Przedsiębiorstwo może dokonać kontrolnego odczytu wodomierza głównego w każdym
czasie.
2. W sytuacji, gdy przedstawiciel Przedsiębiorstwa nie ma dostępu do wodomierza w czasie
zamierzonego odczytu, zostawia pisemne zawiadomienie do uzupełnienia przez Odbiorcę
odczytu wodomierza. Zawiadomienie to powinno zostać dostarczone do Przedsiębiorstwa w
terminie 7 dni w formie pisemnej, telefonicznego zgłoszenia lub przesyłu elektronicznego na
adres:
klient@pwik-tg.pl. W razie braku odpowiedzi zużycie wody zostanie oszacowane na
podstawie okresu poprzedniego i skorygowane podczas następnego odczytu wodomierza.
3. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody określa się na
podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,
poz. 70).
4. W przypadku niesprawnego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności 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.
5. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej przez Odbiorcę.
§ 13
1. Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, Przedsiębiorstwo wystawi fakturę VAT do 7
dni po odczycie, który następuje w terminach ustalonych w § 12 ust.1.

2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni
od daty wysłania faktury lub jej dostarczenia w inny sposób, w kasie Przedsiębiorstwa lub na
rachunek bankowy Przedsiębiorstwa wskazany na fakturze.
3. W razie nie uiszczenia płatności w terminie określonym w fakturze, zostaną naliczone
odsetki ustawowe od wartości należności głównej.
4. W przypadku gdy Odbiorca posiada przeterminowane zobowiązania wobec
Przedsiębiorstwa wynikające z niniejszej umowy, wpłaty dokonywane przez Odbiorcę będą
zaliczane na zaspokojenie wierzytelności Przedsiębiorstwa w następującej kolejności:
4.1. odsetki ustawowe od zobowiązań przeterminowanych,
4.2. zobowiązania przeterminowane począwszy od zobowiązania najdawniej wymagalnego,
4.3. bieżące zobowiązania Odbiorcy.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury VAT nie wstrzymuje jej
zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności,
a na żądanie Odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej
sprawie. Nadpłata jest zwracana w kasie Przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy
wskazany przez Odbiorcę.
Prawa i obowiązki stron umowy
§ 14
1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy:
1) zapewnienie zdolności pozostających w jego posiadaniu urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny,
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym przyłącza wodociągowego i przyłącza
kanalizacyjnego jeżeli stanowi jego własność,
3) usuwanie awarii urządzeń będących w jego posiadaniu,
4) powiadamianie Odbiorcy o przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac
konserwacyjno – remontowych w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty co
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdy przerwy te miałyby trwać ponad 12
godzin na 7 dni przed planowanym terminem.
5) zapewnienie zastępczego punktu poboru wody i poinformowanie Odbiorcy o jego
lokalizacji w sposób o którym mowa w pkt 4, w razie przerwy w dostawie wody
przekraczającej 12 godzin.
2. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonane zostało niezgodnie z przepisami
prawa,
2) Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, przy
celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego z tytułu warunków opisanych w ust. 2, oraz o miejscach i sposobie
udostępniania zastępczych punktów poboru wody, zawiadamia Odbiorcę, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Burmistrza Miasta co najmniej na 20 dni przed planowanym
terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od
ustania przyczyn odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 15
1. Odbiorca zobowiązuje się do:
1) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych
oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych,
2) niezwłocznego usunięcia awarii posiadanego przyłącza. Odbiorca może usunąć awarię we
własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie Przedsiębiorstwu za odpłatnością zgodną z
obowiązującym cennikiem dostępnym w Przedsiębiorstwie i na stronie internetowej
Przedsiębiorstwa,
W przypadku nie usunięcia awarii zagrażającej osobom trzecim lub ich mieniu, a także
narażającej na szkodę Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo ma prawo usunąć awarię na koszt
Odbiorcy.
3) nie wykorzystywania instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych do uziemiania
urządzeń elektrycznych,
4) wydzielenia/zgodnie z projektem/ pomieszczenia lub studni wodomierzowej,
przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworami oraz utrzymanie tych
pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed
zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych,
5) umożliwienia upoważnionym Przedstawicielom Przedsiębiorstwa dostępu wraz z
niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z
eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa oraz dokonania odczytu wodomierza
głównego. Po wykonaniu prac Przedsiębiorstwo przywraca nieruchomość do stanu
poprzedniego,
6) powiadomienia Przedsiębiorstwa o zamiarze dokonania zmian w instalacji oraz
urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych należących do Odbiorcy, które mogą mieć
wpływ na działanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa,
7) powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon
lub uszkodzenia,
8) utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w
prawidłowym funkcjonowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, tak
aby nie powodować ich uszkodzenia,
9) nie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków o stanie i składzie zagrażającym
ich prawidłowej eksploatacji. W szczególności zabronione jest wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych:
- odpadów stałych takich jak żwir, piasek, popiół, szkło, tekstylia nawet jeżeli są w stanie
rozdrobnionym,
- odpadów płynnych takich jak żywice, lakiery, masy bitumiczne, mieszaniny cementowe,
- substancji palnych i wybuchowych takich jak benzyna, nafta, olej opałowy,
- substancji żrących i toksycznych,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt.
10. W przypadku niedotrzymania obowiązków przez Odbiorcę Przedsiębiorstwo może
wypowiedzieć umowę w trybie § 23 niniejszej umowy.
§ 16
Odbiorca w szczególności ma prawo:
1) do kontaktowania się osobiście, telefonicznie lub e-mailem z komórką obsługi klienta w
celu otrzymania niezbędnych informacji, w tym dotyczących świadczonych usług, jakości
wody, obowiązujących opłat, procedury reklamacyjnej, warunków umownych,
2) zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości
opłat za usługi na piśmie listem poleconym, faksem na nr 32 285 20 71, mailem na adres

klient@pwik-tg.pl lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa. Reklamacje powinny być
zgłaszane niezwłocznie, po zaistnieniu zdarzenia tj. do 7 dni,
3) w sytuacjach awaryjnych Odbiorca ma możliwość zgłoszenia lub uzyskania informacji
telefonicznej u dyspozytora, pod Nr 994 czynnym całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
W przypadku zmiany numeru telefonu Odbiorca zostanie powiadomiony na piśmie,
4) korzystania z usługi SMS-info, e-faktura i i-bok po dopełnieniu niezbędnych formalności
( złożenie oświadczenia ,zawarcie dodatkowej umowy).
§ 17
Odbiorca nie ma prawa:
1) bez uprzedniej pisemnej zgody Przedsiębiorstwa, do sprzedaży wody ani oddawania jej do
dyspozycji osób trzecich przy pomocy instalacji stałych lub czasowych, za wyjątkiem
sytuacji pożaru lub siły wyższej. Nie dotyczy to udostępniania wody lokatorom w budynku
wielolokalowym przez właściciela budynku lub zarządcę nieruchomości wspólnej,
2) pobierania wody z urządzeń wodociągowych poza przyłączem wodociągowym i
wodomierzem głównym,
3) wykonywania - bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Przedsiębiorstwem
jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.
§ 18
Odbiorca jest odpowiedzialny za ochronę, utrzymanie i odtworzenie instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych a także przyłączy, jeżeli stanowią jego własność.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia tych instalacji i
przyłączy ani wynikłe z tego tytułu skutki.
§ 19
1. Jeżeli z winy Odbiorcy usług nastąpi uszkodzenie wodomierza, zerwanie lub uszkodzenie
plomby na zaworze odcinającym, Odbiorca pokrywa koszt naprawy lub zainstalowania
nowego wodomierza oraz oplombowania zaworu odcinającego.
2. W przypadku zaboru wodomierza jak i mechanicznego uszkodzenia , ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody z sześciu miesięcy poprzedzającego
zdarzenie, w przypadku braku takiego odczytu według norm zużycia wody określonych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
przeciętych norm zużycia wody.
3. W przypadku stwierdzenia celowego zerwania lub uszkodzenia plomby umieszczonej na
wodomierzu lub zaworze odcinającym, sprawca podlega zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 Ustawy
karze grzywny do 5000 zł.
§ 20
1. Na wniosek Odbiorcy, Przedsiębiorstwo przekazuje wodomierz uprawnionemu
podmiotowi w celu urzędowego sprawdzenia prawidłowości jego działania. W przypadku gdy
sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę
niesprawności wodomierza, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.
2. Stwierdzenie istotnej nieszczelności instalacji wodociągowej należącej do Odbiorcy, może
być podstawą nie uznania reklamacji.
Procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
§ 21

1. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego
upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego
Odbiorcy w celu:
- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
- przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
- przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
- sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
- odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
- usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego stanowiącego własność
Przedsiębiorstwa.
2. Nie dopuszczenie przedstawiciela Przedsiębiorstwa do wykonania czynności wskazanych
w ust. 1 jest zagrożone – zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 2 Ustawy - grzywną do 5000zł .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
oraz okres obowiązywania umowy.
§ 22
1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy na zasadach ogólnych (art. 471 i n. w związku z art. 361 i n. Kc).
2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw
wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków, gdy przerwa lub ograniczenie są
wynikiem:
a) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
b) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego,
c) potrzeb przeciwpożarowych,
d) spowodowane wyłącznie z winy Odbiorcy lub osób trzecich.
§ 23
1. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony umowa może być rozwiązana:
a) przez Odbiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
b)przez Przedsiębiorstwo z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego w wypadku zaistnienia podstaw do
odcięcia dostawy wody bądź zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art.8 ust.1
Ustawy i nie usunięcia przyczyny tego odcięcia lub zamknięcia.
c) w drodze porozumienia między stronami w każdym czasie.
2. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług przez Odbiorcę.
§ 24
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
wyjątkiem zmian dotyczących:
1) zmiany taryfy w czasie obowiązywania umowy,
2) zmiany adresu do korespondencji, o czym Odbiorca – bez zbędnej zwłoki – na piśmie,
faksem lub mailem informuje Przedsiębiorstwo,
3) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.1152 z), wraz z przepisami
wykonawczymi.

2) Kodeksu Cywilnego.
3) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tarnowskie
Góry.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) wyciąg z Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Tarnowskie Góry
§ 26
1. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ) w zakresie
niezbędnym dla działalności Przedsiębiorstwa. Odbiorcy przysługuje prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
2. Odbiorca oświadcza że miał możliwość zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze Gminy Tarnowskie Góry.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami na tle niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez sąd właściwy miejscowo w Tarnowskich Górach.
§ 27
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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