
UMOWA NR   .....................
 UMOWA ZAWIERANA ZE WSPÓLNOTĄ

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

zawarta w dniu  ............................................... w Zbąszyniu pomiędzy:

Gminą Zbąszyń - Zakładem Usług Komunalnych  w Zbąszyniu ul. Topolowa 31 a, 64-360 Zbąszyń

zwanym  w  umowie  „  Przedsiębiorstwem”,  reprezentowanym  przez:  inż  Jędrzeja  Tratwala  –

Kierownika Zakładu 

a 

Wspólnotą Mieszkaniową funkcjonującą w budynku przy ul…………………………………………………. …

64-360 Zbąszyń,  w imieniu której działa Zarządca Nieruchomości w Zbąszyniu – reprezentowana

przez..................………….....................................................................................…………............. ,

zwana w umowie „Odbiorcą”, 

§ 1

1. Umowa  określa  warunki  dostawy  wody  z  urządzeń  wodociągowych  będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa, warunki odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  oraz  zasady  prowadzenia  rozliczeń  za  zbiorowe

zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  do  budynku  wielolokalowego,

położonego w Zbąszyniu przy ul.  ..................………………………………………………………............

2. Miejscem wykonania usługi dostawy wody jest zawór za wodomierzem głównym, zaś miejscem

odbioru ścieków pierwsza studzienka kanalizacyjna licząc od strony budynku,o którym mowa

w ust. 1.

§ 2

1. Odbiorca oświadcza, że woda dostarczona przez Przedsiębiorstwo  do budynku wielolokalowego

będzie wykorzystywana na cele bytowe (ewentualnie na cele związane z prowadzoną w budynku

działalnością gospodarczą), a ścieki odprowadzane z tej nieruchomości będą wyłącznie ściekami

bytowymi. 

2. Odbiorca oświadcza, iż wszystkie wodomierze zainstalowane przy lokalach należą do właścicieli

tychże  lokali.  A  wszystkie  wodomierze  główne  zainstalowane  w  budynku  należą

do nieruchomości wspólnej. Koszty nabycia, zainstalowania, utrzymania i wymiany wodomierzy,

o których mowa w zdaniu pierwszym nie obciążają Przedsiębiorstwa. 

3. Przedsiębiorstwo ponosi koszty nabycia wodomierza głównego, jego zainstalowania w miejscu

określonym w dokumentacji technicznej przyłącza, utrzymania oraz wymiany po upływie okresu

legalizacji. Fakt dokonania wymiany wodomierza głównego przez Przedsiębiorstwo, nie stanowi

zmiany warunków niniejszej umowy.

§ 3

1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy w szczególności:

1) dostarczanie wody do miejsca wykonania usługi, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w sposób

ciągły i niezawodny oraz zgodny z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, 

2) dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  o jakości odpowiadającej warunkom



określonym w obowiązujących przepisach, badanej u wylotu przed wodomierzem głównym,

3) odbieranie w sposób ciągły z nieruchomości ścieków bytowych, o stanie i  składzie zgodnym

z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i umową,

4) usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu,

2. Do obowiązków Odbiorcy należy utrzymanie:

a) przyłącza wodociągowego tj. odcinka przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w  nieruchomości  Odbiorcy  wraz  z  zaworami  za  wodomierzami

głównymi,

o numerze ………………... średnicy ........... zamontowanym    .......................................... ,

b) przyłącza  kanalizacyjnego  tj.  odcinka  przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację

kanalizacyjną  w nieruchomości  Odbiorcy  z  siecią  kanalizacyjną,  za  pierwszą  studzienką,

licząc od strony budynku.

3. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza posiadanego przez Odbiorcę, jest on zobowiązany

-  w  terminie  nie  dłuższym  niż  trzy  dni  od  daty  ujawnienia  awarii  -  do  bezzwłocznego

powiadomienia Przedsiębiorstwa o zaistniałej awarii oraz jej usunięcia na własny koszt. 

4. Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy, powoduje: 

a. zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

b. niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Przedsiębiorstwo lub osoby trzecie,

c. zagrożenie dla środowiska,

      Przedsiębiorstwo jest uprawnione do podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działań, celem

usunięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 i braku realizacji przez Odbiorcę

obowiązku usunięcia awarii, na zasadach określonych w ust. 3, Przedsiębiorstwo usuwa awarię

przyłączy. Kosztami zastępczego usunięcia awarii Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę.

6. Przedsiębiorstwo  nie  ponosi  odpowiedzialności  odszkodowawczej  za  ewentualne  szkody

powstałe w związku z awarią przyłączy posiadanych przez Odbiorcę.

§ 4

Odbiorca zobowiązuje się do:

1) utrzymania  właściwego  stanu  technicznego  należących  do  niego  instalacji  i  przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) nie wykonywania bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem jakichkolwiek czynności na instalacjach,

mogących wpłynąć negatywnie na zmianę stanu technicznego i/lub funkcjonowanie przyłączy

oraz urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, a także wodomierza głównego, 

3) zapewnić  osobom  reprezentującym  Przedsiębiorstwo  swobodny  dostęp  do  wodomierza

głównego  oraz  zapewnić  zabezpieczenie  wodomierza  przed  wszelkimi  uszkodzeniami

i kradzieżą,

4) pokrycia kosztów zakupu i wymiany wodomierza głównego,  w przypadkach jego uszkodzenia

lub utraty z winy Odbiorcy, 

5) nie  odprowadzania  do  urządzeń kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa ścieków innych niż  ścieki

bytowe,  a  w  szczególności:  jakichkolwiek  substancji,  które  wskutek  swojego  składu



chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Przedsiębiorstwa,

powodować zagrożenie pożarowe lub oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób

lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego.

§ 5

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Zarządcy nieruchomości o planowanych

przerwach  lub  ograniczeniach  w  świadczeniu  usług,  z  wyprzedzeniem,  co  najmniej  72

godzinnym.

2. O niezaplanowanych przerwach lub ograniczeniach w świadczeniu usług Przedsiębiorstwo

ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zarządcę nieruchomości, o ile czas ich trwania

przekracza 6 godzin. 

3. W razie planowanej lub zaistniałej  przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować

o tym fakcie Zarządcę nieruchomości,  wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru

wody. 

§ 6

1. Rozliczanie z Odbiorcą za świadczone usługi odbywa się na podstawie określonych w taryfie

cen  i  stawek  opłat  oraz  ilości  dostarczonej  wody  i  odprowadzonych  ścieków,  według

następujących zasad, przyjmując jednomiesięczny okres obrachunkowy:

a. ilość  wody  dostarczonej  do  nieruchomości  ustala  się  na  podstawie  wskazań

wodomierza głównego, 

b. ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej.

2. Zarządca  nieruchomości  działający  w  imieniu  Odbiorcy  jest  zobowiązany  do  rozliczenia

i uregulowania należności za różnicę pomiędzy sumą wskazań wodomierzy przynależnych

do lokali i odczytanych przez Przedsiębiorstwo a wodomierzem głównym, 

3. Zarządca  nieruchomości  działający  w  imieniu  Odbiorcy  jest  zobowiązany  do  rozliczenia

i uregulowania należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo  także w sytuacji:

a. niesprawności wodomierza głównego, 

b. niesprawności wodomierzy przynależnych do lokali, 

4. Pozostałe  zasady  i  warunki  dostawy  wody  i  odprowadzania  ścieków dla  poszczególnych

lokali, określają odrębne umowy zawarte z osobami korzystającymi z tych lokali.

5. O  stwierdzeniu  niesprawności  wodomierza  głównego  lub  wodomierza  przynależnego

do  lokalu , Przedsiębiorstwo  powiadomi Zarządcę nieruchomości.

6. Odbiorca zobowiązuje się do natychmiastowego, nie dłużej jednak niż w  terminie 3 dni,

powiadomienia Przedsiębiorstwa o zerwaniu lub uszkodzeniu plomby wodomierza głównego,

uszkodzeniu jego osłon lub kradzieży wodomierza. 

7. Przedsiębiorstwo  na  pisemny  wniosek  zarządcy  nieruchomości  dokonuje  urzędowego

sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie

nie  potwierdzi  zgłoszonej  niesprawności  wodomierza,  Odbiorca  pokrywa  koszty

sprawdzenia.



§ 7

Odbiorca zobowiązuje się pokryć Przedsiębiorstwu szkody i koszty powstałe na skutek:

1) samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji na części wspólnej bez uzgodnienia

z Przedsiębiorstwem lub z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów,

2) interwencji służb Przedsiębiorstwa w przypadku uszkodzeń instalacji i urządzeń Odbiorcy.

§ 8

1. Odbiorca  może  domagać  się  obniżenia  należności  w  razie  udowodnienia  zawinionego

dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości lub o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne

korzystanie z wody. 

2. Odbiorca  może  domagać  się  obniżenia  należności  za  ścieki  niewprowadzone  do  urządzeń

kanalizacyjnych Zakładu  na skutek awarii urządzeń Zakładu  pod warunkiem:

a) natychmiastowego zgłoszenia awarii pod numer telefonu 502 376 236 – czynny całą dobę,

b) niezwłocznego podjęcia działań w kierunku lokalizacji i usunięcia awarii celem minimalizacji

strat,

powiadomienia Przedsiębiorstwa o terminie  usuwania awarii,  a przed jej  zakończeniem -  celem

potwierdzenia  tego  faktu  przez  służby  Przedsiębiorstwa  w  formie  protokołu  sporządzonego

z udziałem Odbiorcy.

§ 9

1. Strony ustalają, że odczyty wodomierza głównego i wodomierzy przynależnych do lokali będą

następowały w terminie uzgodnionym z daną Wspólnotą Mieszkaniową. 

2. Faktury za świadczone usługi będą wystawiane w terminie  do 7 dni po dokonaniu odczytu

wodomierza głównego i wodomierzy przynależnych do lokali. 

§ 10

1. Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat za wodę i ścieki wynoszą:

a) cena za 1m3 wody – 3,28 zł + należny podatek VAT

b) cena za 1m3 ścieków – 9,50  zł + należny podatek VAT

c) opłata abonamentowa – 3,52 zł + należny podatek VAT za m-c. 

2. Zmiana  taryfy,  nie  wymaga  zmiany  niniejszej  umowy  i  następuje  bez  wypowiedzenia  jej

warunków. Zmiana stawki podatku VAT również nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

§ 11

1. Z dniem 1 stycznia   2017r. wszystkie  faktury  wystawiane  wcześniej  przez  Zakład  Usług

Komunalnych,  ul.  Topolowa  31a,  64-360  Zbąszyń,  NIP  923-10-32-884  będą  wystawiane  w

następujący sposób: 

Sprzedawca: Gmina Zbąszyń, ul. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, NIP 788-191-76-17 

Wystawca: Zakład Usług Komunalnych, ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń

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

w fakturze.

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości należności, nie wstrzymuje ich zapłaty.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty,  zostanie ona zapłacona na konto Wspólnoty w terminie



wskazanym w fakturze.

5. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy, Odbiorca zapłaci odsetki

ustawowe.

§ 12

1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody i zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku,

gdy odbiorca  nie  uiścił  należności  za pełne dwa okresy  obrachunkowe następujące po dniu

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zadłużenia. 

2. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  wstrzymać  świadczenie  usług  w  przypadku  uniemożliwienia

pracownikom Przedsiębiorstwa realizacji uprawnień wskazanych w § 4 pkt 3.

3. Ponowne uruchomienie dostawy wody i odbioru ścieków następuje na pisemny wniosek i koszt

Odbiorcy.

§ 13

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia...............………..

2. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  rozwiązać  umowę  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia

w przypadku:

a) okoliczności  uprawniających  Przedsiębiorstwo  do  odcięcia  dostaw  wody

i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, 

b) dokonania  zmian  w  instalacjach  Odbiorcy  wpływających  negatywnie  na

funkcjonowanie urządzeń Przedsiębiorstwa,

§ 14

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (tekst  jednolity:

Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) wraz z przepisami wykonawczymi, Regulaminem dostarczania wody

i odprowadzania ścieków dla Gminy Zbąszyń oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

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

Odbiorca Usług  Przedsiębiorstwo


