
UMOWA Nr  
o zmianie sposobu rozliczania ścieków na nieruchomości 

Kod nabywcy: 

Kod posesji: 

 

 
Zawarta dnia ……………………….  w Raciborzu pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 

47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8, NIP 639-18-94-972, o kapitale zakładowym w wysokości 

36.558.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy 

w Gliwicach pod numerem 000263735 zwaną dalej Spółką reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

a 

……………………………. posiadającą tytuł prawny do nieruchomości ………………….. przy ul. 

………………………. w Raciborzu potwierdzony ………………………………………….., który jest jednocześnie 

adresem do korespondencji PESEL ………….. zwaną/ym w dalszej treści Odbiorcą usług o treści 

następującej: 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zmiana sposobu i warunków rozliczenia ilości odprowa-

dzonych ścieków z nieruchomości przy ul. …………….. zgodnie ze wskazaniami wodomierza dla 

instalacji wody bezpowrotnie zużytej na cele …………………….… w okresie od ……………….   do 

………………….. 

2. Odbiorca usług posiada zawartą ze Spółką umowę nr …… z dnia …… o zaopatrzenie w wodę i 

odprowadzenie ścieków. 

3. Rozliczenie odprowadzonych ścieków będzie następowało w ten sposób, że ilość ścieków 

odprowadzanych z nieruchomości, zostanie pomniejszona o zużycie wykazane na wodomierzu 

wody bezpowrotnie zużytej. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w pkt. 1 powyżej oraz  w wydanych warunkach technicznych dla instalacji na wodę 

bezpowrotnie zużytą. 

§2 
1. Właścicielem instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej jest Odbiorca usług. 

2. Wodomierz mierzący ilości wody bezpowrotnie zużytej jest częścią instalacji wewnętrznej, 

jego montaż, utrzymanie oraz legalizacja należą do Odbiorcy usług i odbywają się na koszty 

Odbiorcy usług. 

3. Odbiorca usług zobowiązany jest do: 

a)utrzymania w należytym stanie pomieszczenia, w którym zbudowany jest wodomierz wody 

bezpowrotnie zużytej oraz umożliwienia jego odczytu, 

b)naprawy, wymiany oraz przeprowadzania w okresach 5 letnich legalizacji wodomierza dla 

wody bezpowrotnie zużytej, 

niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy 

wodomierza dokonywania odczytu wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej i przeka-

zywania Spółce stanu na tym wodomierzu każdego ………. dnia miesiąca lub w następnym dniu 

roboczym po ………….., chyba, że na wodomierzu zabudowano moduł do jego zdalnego odczytu. 

§3 
1. Strony przyjmują, że ilość odprowadzonych ścieków z nieruchomości ustala się na podstawie 

odczytu wodomierza głównego i wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej, po dokonaniu 

pozytywnego odbioru przez Spółkę instalacji do wody bezpowrotnie zużytej. 

2.  Odczyt wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, będzie podstawą do pomniejszenia ilości 

odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej w danym miesiącu rozliczeniowym. 

3.  Podstawą rozliczeń pomiędzy stronami jest obowiązująca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

4. Nie podanie odczytu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, w terminie wskazanym w §2 

pkt.3 ppkt.c) powoduje przyjęcie zużycia 0. W takim przypadku rozliczenie zostanie dokonane w 

kolejnym miesiącu rozliczeniowym, pod warunkiem podania Spółce przez Odbiorcę usług 

odczytu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z postanowieniem §2 pkt.3 ppkt.c.       

5. Nie jest możliwe rozliczenie stanu zużycia wodomierza wody bezpowrotnie zużytej ponad 

stan zużycia na wodomierzu głównym. 

6. Zaprzestanie rozliczania wody bezpowrotnie zużytej  nastąpi w przypadku: 

a)stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach technicznych i umowie, 

b)uszkodzenia wodomierza, zerwanie plomby czy utrata cechy legalizacyjnej, 

c)dokonania przeróbek instalacji wody bezpowrotnie zużytej 

§4 
1. W przypadku niesprawności wodomierza wody bezpowrotnie zużytej rozliczenie następować 

będzie na podstawie średniej z odczytów wodomierza wody bezpowrotnie zużytej z okresu 

ostatnich 3 miesięcy rozliczeniowych.    

2.  W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości pomiarów 

dokonywanych przez wodomierz wody bezpowrotnie zużytej Spółka jest uprawniona do 

przekazania tego wodomierza do ekspertyzy. W przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy 

rozliczenie za okres niesprawności w pracy wodomierza dokonuje się zgodnie z pkt. 1 powyżej. 

3. W przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy, o której mowa w pkt 2 powyżej: 

a)Odbiorca usług jest zobowiązany do zabudowania nowego (posiadającego ważną cechę 

legalizacyjną) wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, 

b) Odbiorca usług zostanie obciążony kosztami ekspertyzy 

§5 

1.Umowę zawarto na czas nieokreślony lub nie dłużej jednak niż do dnia obowiązywania umowy 

o której mowa w §1 pkt. 2. 

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron: 

a)za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,  

b)niezwłocznie za porozumieniem stron. 

3.Umowa wygasa z chwilą rozwiązania umowy, o której mowa w §1 pkt. 2. 

4.Wygaśnięcie umowy skutkuje zaprzestaniem rozliczania ilości odprowadzanych ścieków 

według zasad przyjętych w niniejszej umowie. 

5.Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

§6 

1. Odbiorca usług wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na przetwarzanie danych osobowych w 

celach przedstawiania informacji dotyczących usług realizowanych przez Spółkę, 

2. Spółka informuje, iż Odbiorcy usług przysługuje, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. ochronie danych osobowych, prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych osobo-

wych oraz prawo ich poprawiania 

§7 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilne-

go oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

§9 
Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd powszechny. 

§10 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÓŁKA  ODBIORCA USŁUGI 

  


