
UMOWA Nr _______________________ 

o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

 

zawarta w dniu  _____________________________ pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku z siedzibą w Czerwieńsku ul. Składowa 2, 
66-016 Czerwieńsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000323444,prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
o numerze NIP 9730945456, REGON 080305993, o kapitale zakładowym w wysokości 6 496 854,00 zł, tel.: (0-68) 327 85 62 
prowadzącą działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 
zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Czerwieńska (decyzja nr GGRiOŚ 7010.5.2009 z dnia 03 lipca 2009r),  

reprezentowaną przez: 

Tomasza Frąckowiaka – Prezesa Zarządu  

a: 

Imię: .............................................................................................................................................................................................. 

Nazwisko: ...................................................................................................................................................................................... 

Uprawnionym do składania oświadczeń woli jako: 

Firma(nazwa) ____________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________ 

PESEL / REGON / NIP /KRS:  _________________ / ___________ / _____________ / ______________ 

 odbiorcy: ___________________ Trasa: ________________________ 

zwaną(y / i) dalej „Odbiorcą usług”, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest: 

• dostarczanie wody do spożycia przez ludzi; 

• dostarczanie wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami 
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania; 

• dostarczanie wody na pozostałe cele; 

• odbiór ścieków bytowych, komunalnych oraz pozostałych nie zawierających ścieków przemysłowych; 

• odbiór ścieków przemysłowych 

do/z nieruchomości położonej: _________________________________ , 

do której przysługuje Odbiorcy usług następujący tytuł prawny .................................................., na potwierdzenie czego 
przedkłada ..................................................................................................../ o nieuregulowanym stanie prawnym. 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Przyłącze wodociągowe stanowi własność odbiorcy 

2. Przyłącze kanalizacyjne stanowi własność odbiorcy 



3. Strony oświadczają, iż nie jest im znany stan prawny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego. Strony zgodnie 
ustalają, iż przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne znajduje się w posiadaniu Dostawcy, co może wpływać na wysokość cen i 
stawek opłat określonych w taryfach. Odbiorca usług przyjmuje powyższe do wiadomości. Odbiorcy usług przysługuje w 
każdym czasie prawo wystąpienie o przeniesienia posiadania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego. Jeżeli Odbiorca 
usług wystąpi o przeniesienie nań posiadania przyłącza, uznaje się, iż z chwilą doręczenia takiego wniosku Dostawcy 
następuje wydanie przyłącza i przeniesienie jego posiadania1. 

§ 3 

Miejsce spełnienia świadczenia 

•  Dostawca zobowiązuje się dostarczać wodę do wodomierza głównego.  

• Dostawca zobowiązuje się odbierać ścieki, miejscem odbioru ścieków jest punkt w którym kończy się sieć a zaczyna 
przyłącze kanalizacyjne. 

§ 4 

Rozliczenia 

1. Rozliczenie dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków odbywać się będzie zgodnie z Umową, „Ogólnymi 
Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” oraz taryfami.  

2. Na dzień zawarcia Umowy: 

a) • cena za dostawę 1m3 wody wynosi 5,82 zł brutto  

• stawka opłaty abonamentowej 4,00 zł brutto/m-c 

b) • cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi 6,92 zł brutto 

• stawka opłaty abonamentowej 4,00 zł brutto/m-c 

3. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do której 
zaliczony został Odbiorca usług nie wymaga zmiany Umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków na podstawie 
pisemnej informacji, doręczonej Odbiorcy. 

4. Okres rozliczeniowy wynosi: nie krócej jak miesiąc i nie dłużej jak 3 miesiące. 

5. Wyciąg z taryf obowiązujących w chwili zawarcia Umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

1. Warunki wstępu na nieruchomość Odbiorcy usług przedstawicieli Dostawcy oraz przesłanki odcięcia dostaw wody 
do nieruchomości Odbiorcy usług lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. Aktualnie obowiązujące w tym względzie zasady zawarte są w „Ogólnych Warunkach Umowy o 
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków”. 

2. Odbiorca usług oświadcza, iż nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny/ wodomierz główny Innego 
operatora /wodomierz dodatkowy / wodomierza zamontowany na własnym ujęciu wody / urządzenie pomiarowe.2 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią „Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków”, które zostały przedłożone Odbiorcy usług przed zawarciem Umowy. Odbiorca usług oświadcza, iż zapoznał się z 
ich treścią oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień. 

                                                           
1 Nie dotyczy, jeżeli stronom znany jest stan prawny przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. 
2 Niepotrzebne skreślić. 



3. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków” wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści „Ogólnych Warunków Umowy o 
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków”, o ile Odbiorca usług nie wypowie Umowy w najbliższym terminie jej 
wypowiedzenia. Zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę 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 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 lub odprowadzanie ścieków” z przepisami prawa, zmiana zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

5. Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został poinformowany o obowiązywaniu „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków” oraz sposobach dostępu do jego treści. 

6. Niniejsza Umowa wraz z „Ogólnymi Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków”, 
stanowią umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

7. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące między stronami, a dotyczące całości 
lub w części zakresu przedmiotowego Umowy. 

8. Zmiana Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Dostawca informuje, że podane przez Odbiorcę usług dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 ze zm.) w celu podjęcia niezbędnych 
działań związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. Administratorem danych jest Dostawca. Odbiorcy usług przysługuje 
prawo wglądu do danych i ich poprawiania. Podanie danych jest konieczne do realizacji niniejszej Umowy. 

10. Aktualne taryfy, wzór umowy i wzór OWU dostępne są na stronie internetowej: pomak.pl oraz w siedzibie 
Dostawcy. 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

12. Umowa obowiązuje od …………………………. 

 

DOSTAWCA         ODBIORCA USŁUG 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wyciąg z taryf obowiązujących w chwili zawarcia Umowy. 
2. Ogólne warunki usług. 
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych. 

 

 

Sporządził/a: ________________________ 


