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UMOWA nr  ........................ / 20…….
o zaopatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków

zawarta  w  dniu  ..................................................  w  Mielcu,  pomiędzy: Gminą  Mielec  -  Gminnym 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielcu, z siedzibą w Mielcu ul. Jadernych 7, zwanym w dalszej 
części umowy „Przedsiębiorstwem”, w imieniu którego działa Kierownik Zakładu - Dariusz Gustaw,
a
..........................................................................................................................................................

( imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji)

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

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

.........................
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Odbiorcą usług”, o treści następującej:

§ 1
1. Umowa   określa   warunki   dostawy   wody   z  urządzeń   wodociągowych,  którymi  Przedsiębiorstwo 
administruje w imieniu Gminy Mielec, warunki  odprowadzania   ścieków   do urządzeń  kanalizacyjnych, 
którymi Przedsiębiorstwo administruje w imieniu Gminy Mielec oraz zasady prowadzenia rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej w:

.....................................................................................................................................................................
(adres, nr ewidencji gruntów działki)

2. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy, w tym zasady rozpatrywania skarg i reklamacji 
określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mielec, 
którego tekst jednolity jest dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa i na stronie internetowej 
Gminy Mielec.

§ 2
1. Odbiorca usług oświadcza, że jest:

...............................................................................................................................................................
(właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, najemcą, użytkownikiem, zarządcą, nieuregulowany stan praw.)
nieruchomości, o której mowa w § l umowy.
2. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na 

cele bytowe, a ścieki odprowadzane z tej nieruchomości będą wyłącznie ściekami bytowymi.
3. Dostarczanie wody do innych celów niż określone w ust. 2, wymaga zmiany umowy.

§3
1. Przedsiębiorstwo oświadcza, że na warunkach określonych w niniejszej umowie zapewnia dostawę 

wody i odprowadzanie ścieków do/z nieruchomości, o której mowa § 1 ust. 1, zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody, 
nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w ilości nie większej niż 1,5 m3/godzinę.

2. Przedsiębiorstwo oświadcza, że zobowiązuje się dostarczać wodę w sposób ciągły i niezawodny do 
zaworu za wodomierzem głównym, w warunkach należytego wykonywania przez Odbiorcę usług 
obowiązków związanych z utrzymaniem przyłącza wodociągowego, będącego jego własnością, w tym 
usuwania jego awarii.

3. Przedsiębiorstwo oświadcza, że zobowiązuje się odprowadzać ścieki, poczynając od pierwszej 
studzienki rewizyjnej, licząc od strony budynku a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości 
gruntowej, w sposób ciągły i niezawodny, w warunkach należytego wykonywania przez Odbiorcę usług 
obowiązków związanych z utrzymaniem przyłącza kanalizacyjnego, będącego jego własnością, w tym 
usuwania jego awarii.

§  4
1. W przypadku wystąpienia  awarii  przyłącza Odbiorcy usług,  jest  on zobowiązany do bezzwłocznego 
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powiadomienia Przedsiębiorstwa o zaistniałej awarii oraz jej usunięcia na własny koszt. 
2. Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy powoduje: 
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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. 
3. W przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w ust.  2  i  braku realizacji  przez  Odbiorcę 

obowiązku usunięcia awarii, na zasadach określonych w ust. 1, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
usunięcia awarii przyłącza. Kosztami zastępczego usunięcia awarii Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę.

4. Przedsiębiorstwo  nie  ponosi  odpowiedzialności  odszkodowawczej  za  ewentualne  szkody  powstałe 
w związku z awarią przyłączy posiadanych przez Odbiorcę.

§ 5
1. Przedsiębiorstwo  zapewnia  zdolność użytkowanych  urządzeń  wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych  do realizacji  dostaw wody  w wymaganej   ilości  i pod odpowiednim ciśnieniem 
oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia 
należytą jakość dostarczanej wody.

2. Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy w szczególności:
1) dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  o jakości 
odpowiadającej wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa, badanej przed zaworem za 
wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem postanowień §3ust. 2 umowy,
2) odbieranie w sposób ciągły ścieków bytowych z nieruchomości w stanie i składzie zgodnym 
z aktualnie obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem §3ust. 3 umowy,
3) utrzymanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego użytkowaniu 
oraz usuwanie ich awarii.
4) zapewnienie zdolności niezawodnego działania przyłączy będących własnością Gminy Mielec, 
w tym eksploatacja, remont i usuwanie ich awarii na własny koszt, z wyjątkiem awarii wywołanych 
z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy usług.
5) zakup, zainstalowanie, wymiana i utrzymanie wodomierza głównego.

§ 6
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bez jego winy na skutek zalania 
budynków Odbiorcy usług wodą lub ściekami, a spowodowane:

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wod.-kan. Odbiorcy usług,
2) awarią instalacji posiadanych przez Odbiorcę usług,
3) awarią przyłączy wynikającą z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy usług,
4)  brakiem   przewidzianych   przepisami   prawa   budowlanego   urządzeń   przeciwzalewowych
na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług,
5) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Odbiorcę usług obowiązków określonych w § 8 
umowy.

§ 7
1. O przerwach w dostawie wody lub odbiorze ścieków, wynikających z planowanych prac konserwacyjno-

remontowych Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo 
przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 
12 godzin - na siedem dni przed planowanym terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody lub odbiorze ścieków, przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo 
zapewnia nieodpłatnie zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorcę usług o jego lokalizacji oraz 
zapewnia odbiór ścieków w inny sposób.

§ 8
1.   Odbiorca usług zobowiązuje się do:

1) utrzymania właściwego stanu technicznego oraz zapewnienia zdolności niezawodnego działania
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących jego własnością a także wewnętrznych instalacji 
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wodociągowych i kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
2) niewykonywania bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem jakichkolwiek czynności na instalacjach,
mogących wpłynąć negatywnie na zmianę stanu technicznego lub na funkcjonowanie przyłączy oraz
urządzeń będących w użytkowaniu Przedsiębiorstwa, w tym zmiany usytuowania wodomierza głównego,
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3) wydzielenia   i utrzymania   we   właściwym   stanie   technicznym   pomieszczenia,   w którym
zainstalowany jest wodomierz główny lub szczelnej studni wodomierzowej, w sposób zapewniający
osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo swobodny dostęp do wodomierza głównego oraz w sposób
gwarantujący  zabezpieczenie  wodomierza przed kradzieżą i wszelkimi  uszkodzeniami,  w tym
spowodowanymi oddziaływaniem niskich temperatur,
4) pokrycia kosztów zakupu i wymiany wodomierza głównego, w przypadku jego uszkodzenia lub
utraty z winy Odbiorcy usług,
5) nieodprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo ścieków 
innych niż ścieki bytowe, a w szczególności jakichkolwiek substancji, które wskutek swojego składu 
chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne, powodować zagrożenie 
pożarowe lub oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób lub powodować zagrożenie 
środowiska naturalnego,
6) zainstalowania i utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi
normami technicznymi,
7) umożliwienia osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo, po okazaniu pisemnego upoważnienia, 
wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do Odbiorcy usług w celu:
- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
- przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach 
czerpalnych, urządzenia pomiarowego oraz dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań
i pomiarów, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
1* przeprowadzenia przeglądów i napraw przyłączy i urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo,
2* odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
3* usunięcia awarii przyłącza.

§ 9
1.  Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odciąć  dostawę  wody  do  nieruchomości  lub  zamknąć  przyłącze 

kanalizacyjne, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Wójta gminy oraz Odbiorcę usług, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub 
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia 
umowy, jak  i przy  celowo  uszkodzonych  albo  pominiętych  wodomierzach  lub  urządzeniach 
pomiarowych.

2. W przypadku odcięcia dostawy wody w sytuacji określonej w ust. l pkt. 2, Przedsiębiorstwo
zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi i poinformowania osób określonych w ust. l, o możliwości korzystania z tego punktu.

3. Odcięcie dostawy wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne podłączenie i otwarcie 
następuje na koszt Odbiorcy usług.

§ 10
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi, w szczególności domagać się obniżenia należności za wykonane usługi 
w razie udowodnienia zawinionego przez Przedsiębiorstwo:

4*dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości lub o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne 
korzystanie z wody,
5*braku możliwości wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez 

Przedsiębiorstwo, pod warunkiem:
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a) natychmiastowego  zgłoszenia  awarii  pod  numery  alarmowe  podane  na  fakturze  i  na  stronie 
internetowej Gminy Mielec – czynne całą dobę,

b) niezwłocznego podjęcia działań w kierunku lokalizacji i usunięcia awarii celem minimalizacji strat,
c) powiadomienia  Przedsiębiorstwa  o terminie  usuwania  awarii,  a  przed jej  zakończeniem -  celem 

potwierdzenia  tego  faktu  przez  służby  Przedsiębiorstwa  w  formie  protokołu  sporządzonego 
z udziałem Odbiorcy usług.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej  zwłoki, nie dłużej niż
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w terminie 5 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność 
zlecenia ekspertyz lub przeprowadzenia procedury likwidacji szkody.
3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację

winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę usług o wyniku

rozpatrzenia, a także o wysokości przyznanego odszkodowania lub obniżenia należności.
5. Ustalenie wysokości obniżenia należności, w razie dostarczania wody o pogorszonej jakości lub 
ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody następuje proporcjonalnie do okresu,
w którym    Przedsiębiorstwo    dostarczało    wodę   o  pogorszonej    jakości     lub    o  ciśnieniu
uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody.

§ 11
1. Rozliczenie za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie 

określonych w taryfie cen i stawek opłat, i stanowi iloczyn tych cen i stawek oraz ilości 
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w trzy miesięcznym okresie obrachunkowym. 

2. Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz wysokość stawek opłat 
abonamentowych obowiązujących w dniu  zawarcia umowy określa załącznik, stanowiący nieodłączną 
część umowy.

3. Ilość pobranej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Ilość odprowadzanych
ścieków  z  nieruchomości  wyposażonej  w  urządzenie  pomiarowe  ustala  się  zgodnie  z  jego 
wskazaniami.

4. Jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe, strony umowy przyjmują, że ilość
odprowadzonych  ścieków  równa  jest  ilości  dostarczonej  wody.  Ilość  bezpowrotnie  zużytej  wody 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach,  gdy wielkość jej  zużycia na ten cel  ustalona jest  
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

5. W przypadku niesprawności wodomierza lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza.

6. Na wniosek    Odbiorcy    usług   Przedsiębiorstwo    zleci    dokonanie    urzędowego    sprawdzenia
prawidłowości działania wodomierza.  W przypadku,  gdy badania legalizacyjne  nie potwierdzą 
niesprawności wodomierza, koszty jego sprawdzenia pokrywa Odbiorca usług.

§ 12
1. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków.
2. Zmianę taryfy Przedsiębiorstwo ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w siedzibie  

Przedsiębiorstwa, na stronie internetowej Gminy Mielec lub w miejscowej prasie.
3. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

4. Obowiązująca taryfa jest  dostępna w siedzibie  Przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej Gminy 
Mielec.

5. Wyciąg z obowiązującej taryfy, zawierający w szczególności ceny usług i stawki opłat abonamentowych 
stanowi załącznik, będący nieodłączną częścią niniejszej umowy.

§ 13
1. Przedsiębiorstwo   za   usługi   świadczone   na warunkach   niniejszej   umowy   wystawia   faktury,

na zasadach określonych w § 11.
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2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym
na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia Odbiorcy usług 
w inny sposób.

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
4. W przypadku stwierdzenia na koncie Odbiorcy usług nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet 
przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w 
tej sprawie.
5. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Odbiorca usług zapłaci

Przedsiębiorstwu odsetki ustawowe.
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§ 14
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana:

a) z  zachowaniem jednomiesięcznego  okresu wypowiedzenia,   licząc   od   pierwszego   dnia 
miesiąca   następującego   po   dniu   pisemnego wypowiedzenia,

b) na mocy porozumienia stron.
3. Jeżeli Odbiorca usług zalega z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, Przedsiębiorstwo po  upływie 

dodatkowo wyznaczonego terminu do zapłaty tych zaległości, może odstąpić  od umowy.
4. Po rozwiązaniu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia przyłącza wodociągowego i przyłącza

kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 15
1. Z   chwilą   zawarcia   niniejszej    umowy   traci   moc   obowiązującą   dotychczasowa   umowa 

...................................................................................................................................................................
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r., Nr 123, poz. 858 z 
późn.  zm.),  Regulaminu  dostarczania  wody i  odprowadzania  ścieków na  terenie  Gminy Mielec  oraz 
Kodeksu Cywilnego.

§ 17
Przedsiębiorstwo informuje, że 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. Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim to 
będzie niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji niniejszej umowy oraz obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*) niepotrzebne skreślić

..................................................                                                            .......................................................
          Odbiorca usług                                                                                  Przedsiębiorstwo
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