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UMOWA NR 7021.1.XXX.2021 

o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków 

zawarta w dniu XX.XX.2021 r. w Godzieszach Wielkich pomiędzy GMINĄ GODZIESZE WIELKIE  

z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62–872 Godziesze Małe, NIP: 9680872984,  

REGON: 250855162 zwaną dalej „Usługodawcą”, reprezentowaną przez:  

Józefa Podłużnego - Wójta Gminy Godziesze Wielkie,  

a: 

imię i nazwisko:    

PESEL:    

adres zamieszkania:       

adres do korespondencji:  

zwanym dalej „Usługobiorcą”  

 

Na podstawie wniosku Usługobiorcy, którego nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej została zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

 

1. Usługobiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej w miejscowości: 

 

 

 

wynikający z tytułu własności/współwłasności/dzierżawy/najmu/użytkowania. 
/zaznaczyć właściwe/ 

 

2. Usługobiorca oświadcza, że woda dostarczana przez Usługodawcę będzie wykorzystywana na cele socjalno-

bytowe. 

 

§ 2 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania wody do obiektu /nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust.1 

na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą i Regulaminem 

dostarczania wodyi odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 21 grudnia 2018 r., a także niniejszą umową. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania wody do nieruchomości Usługobiorcy zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi przyłączenia, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody  

z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe w ilości nieprzekraczającej  m3 miesięcznie, o jakości 

odpowiadającej wymogom określonym przez właściwego ministra. 

 

§ 3 

 

1. Podstawą do ustalenia ilości dostarczonej wody i ilości odebranych ścieków są pomiary ilości wody wskazane 

przez wodomierz główny zainstalowany u Usługobiorcy.  

2. W przypadku niemożności określenia ilości pobranej wody za pomocą wodomierza, ilość wody ustala się na 

podstawie przeciętnych norm zużycia, według wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  

(Dz. U. Nr 8 poz. 70).  

 

§ 4 

 

1. Usługobiorcy nie wolno odstępować dostarczonej wody z własnej posesji innym usługobiorcom bez pisemnej 

zgody Usługodawcy. 

2. Usługobiorca jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę o zmianie celu zużycia wody oraz uzgodnić z nim 

zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania. 
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§ 5 

 

1. Wodomierz główny jest własnością Usługodawcy. 

2. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca. 

3. Konserwacja, naprawa i legalizacja wodomierza jest obowiązkiem Usługodawcy. 

4. Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza  

i wykonania ekspertyzy. W przypadku nieuzasadnionego żądania, koszt związany z ekspertyzą ponosi 

Usługobiorca. 

5. W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy Usługobiorcy zostanie on obciążony kosztami jego wymiany  

i naprawy. 

6. W razie zerwania plomb przez Usługobiorcę, Usługodawca dokonuje obliczenia zużycia wody wg 

przeciętnych norm zużycia, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.  

7. Naprawa, remont oraz konserwacja przyłącza wodociągowego do zaworu głównego za wodomierzem należy 

do Usługodawcy. 

8. Usługobiorcy nie wolno dokonywać naprawy, remontu oraz konserwacji przyłącza wodociągowego bez 

niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy na numer telefonu: 697 168 825. 

 

§ 6 

 

1. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz w należytym 

stanie, a w szczególności do chronienia go przed zalaniem i przemarzaniem. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do niewystępowania z roszczeniami z tytułu szkód spowodowanych zalaniem 

budynku z powodu braku odwodnienia pomieszczenia, w którym zlokalizowano wodomierz lub zalaniem 

budynku z powodu braku zabezpieczenia przed przepływani zwrotnymi urządzeń kanalizacyjnych 

zlokalizowanych w budynku poniżej poziomu terenu. 

3. Usługobiorca jest zobowiązany do zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób niepowodujący 

utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych,  

a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku 

utwardzania terenu, wznoszenia obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz krzewów. 

5. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykonania prac związanych ze zmianą instalacji wodociągowej lub 

zainstalowaniem na instalacji wewnętrznej urządzeń mających wpływ na funkcjonowanie urządzeń 

Usługodawcy – bez uzgodnienia tych czynności z Usługodawcą. 

6. Usługobiorca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom Usługodawcy stałego dostępu do wodomierza  

w celu kontroli wskazań lub dokonania napraw. 

7. Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzeniu zerwania 

plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczenia lub zaborze.  

8. W przypadku zaboru wodomierza zawinionego przez Usługobiorcę lub wykazania, że uszkodzenie 

wodomierza nastąpiło z jego winy ilość pobranej wody nalicza się na podstawie średniego zużycia wody  

w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości 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. 

9. Usługobiorca ma prawo kontroli wyników badań laboratoryjnych zawierających dane jakościowe 

dostarczonej wody.  

 

§ 7 

 

1. Usługodawca utrzymuje przyłącze wodociągowe na odcinku od nawiertki na rurociągu wodociągowym do 

zaworu głównego za wodomierzem oraz przyłącza sanitarne na odcinku od pierwszej studzienki rewizyjnej na 

terenie nieruchomości lub od granic nieruchomości (w przypadku braku studzienki) do budynku. 

2. W pasie szerokości min. 1,5 m nad przyłączem wodno-kanalizacyjnym w granicach posesji nie będzie 

wykonywana nawierzchnia twarda, oraz inne zagospodarowanie utrudniające wykopy w wypadku awarii.  

W przypadku wykonania nawierzchni, Usługobiorca dokona jej rozbiórki i przywrócenia do stanu 

pierwotnego na koszt własny. 

3. Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym wewnętrznych instalacji  

wodno-kanalizacyjnych należy do Usługobiorcy. 
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4. W przypadku powstania awarii na przyłączu będącym własnością Usługodawcy, wodomierza lub 

zablokowania odpływu na przykanaliku z winy Usługobiorcy, zostanie on obciążony kosztami naprawy lub 

czyszczenia. 

 

§ 8 

 

1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość poboru wody całodobowo w ilości zaspakajającej potrzeby 

własne Usługobiorcy oraz bez przerwy odbiera zużytą wodę (ścieki – w przypadku posiadania sieci 

kanalizacyjnej). 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie 

lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: 

a) działaniem siły wyższej lub z wyłącznej winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej, za którą Usługodawca 

nie ponosi odpowiedzialności; 

b) niezawinioną przez Usługodawcę awarię w sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu 

zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii; 

c) zmniejszeniem się naturalnych zasobów ujęcia wody; 

d) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych; 

e) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

f) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy, związanymi z wykonaniem 

prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

g) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia lub dla środowiska; 

h) innymi przyczynami zależnymi od Usługobiorcy. 

3. Usługobiorcy nie przysługuje w powyższych przypadkach prawo do odszkodowania za szkody wywołane 

przerwą w dostawie wody lub w odbiorze ścieków. 

4. Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w trakcie budowy i modernizacji sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej ponosi jednostka wykonawcza tych robót. 

5. Ciśnienie w punkcie poboru wody przez Usługobiorcę, jest zależne od wysokości położenia nieruchomości 

Usługobiorcy w terenie. 

6. Usługodawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Usługobiorcę o wstrzymaniu, ograniczeniu 

poboru wody lub w odbiorze ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i w odprowadzaniu ścieków może nastąpić bez uprzedniego 

zawiadomienia Usługobiorcy usług w przypadku wystąpienia: 

a) zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

b) awarii sieci bez możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków; 

c) podejrzenia, że dalsze funkcjonowanie sieci stworzy bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

środowiska. 

8. Usługodawca po odcięciu dostawy wody jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego 

punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowanie Usługobiorcy usług  

o możliwości korzystania z tego punktu. 

9. Usługodawca ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po uprzednim 

20-dniowym zawiadomieniu powiatowego inspektora sanitarnego, oraz Usługobiorcy, jeżeli: 

a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 

b) Usługobiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania 

wezwania w sprawie uregulowania zaległych opłat; 

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub 

stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego /wodomierza/; 

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia 

umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach. 

10. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028  

z późn. zm.), Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorców o możliwościach korzystania z tego punktu w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

11. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn 

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 
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§ 9 

 

1. Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzać: 

a) wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenażowych; 

b) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów lub zakłócenia  

w eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych np. żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, 

szczecin, ścinków skór, tekstyliów, włókien, twardego osadu, śmieci, gruzu, odpadów z tworzyw 

sztucznych itp. nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

c) odpadów płynnych niemieszających się z wodą np. sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, 

smół i emulsji, mieszanin cementowych itp.; 

d) substancji palnych i wybuchowych, które mogłyby powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem 

działając szkodliwie na skuteczność działania oczyszczalni ścieków bądź na bezpieczeństwo  

i zdrowie pracowników eksploatacji sieci (np. benzyny, nafty, oleje, karbid itp.); 

e) substancji żrących i toksycznych jak np. kwasy i zasady, formalina, siarczki, cyjanki oraz roztwory 

amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru; 

f) odpadów i ścieków z hodowli lub uboju zwierząt; 

g) ścieków przemysłowych niepodatnych na procesy biologicznego oczyszczania ścieków; 

h) ścieków wysoko zasolonych, zagłodzonych oraz wód z obiegów chłodniczych, drenaży i opadowych; 

i) ścieków ze szpitali i zakładów weterynaryjnych; 

j) innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić 

urządzenia kanalizacyjne Usługodawcy, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, 

oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie 

środowiska naturalnego. 

2. W przypadku stwierdzenia, że odprowadzane ścieki zawierają zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 1 

Usługodawca ma prawo do natychmiastowego odcięcia dopływu ścieków do kanalizacji i dochodzenia z tego 

tytułu odszkodowania. 

 

§ 10 

 

1. Zabrania się łączenia przewodów dostarczających wodę z wodociągu gminnego z przewodami 

dostarczającymi wodę z innych źródeł oraz bezpośrednio łączenia przewodów wodociągowych z przewodami 

kanalizacyjnymi urządzeń spłukujących. 

2. Zabrania się bezpośredniego łączenia z instalacją wodociągową zbiorników do magazynowania wody 

niewchodzących w skład instalacji, kotłów wodnych, parowych oraz instalacji C.O. 

3. Usługodawca ma prawo do kontrolowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należącej do 

Usługobiorcy. 

 

§ 11 

 

1. Rozliczenie między Usługodawcą i Usługobiorcą za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki następować 

będzie w oparciu o wystawione przez Usługodawcę faktury. 

2. Wysokość opłat za dostawę wody i odprowadzane ścieki jest ustalana na podstawie taryf ustalonych  

i zatwierdzonych według zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowych odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.). 

3. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego w kwartalnym okresie 

obrachunkowym. 

4. Odczytu wskazań wodomierza dokonują uprawnieni pracownicy Usługodawcy jeden raz na kwartał. W razie 

nieobecności mieszkańców posesji pracownik Usługodawcy zostawi informację o obowiązku przekazania,  

a Usługobiorca ma obowiązek przekazania do Urzędu Gminy lub uprawnionemu pracownikowi Usługodawcy 

aktualnego stanu wodomierza w terminie 2 tygodni od wezwania.  

5. W przypadku niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 

wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na 

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

6. Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od dnia 

wystawienia faktury VAT lub dostarczenia w inny sposób. 

7. Za datę realizacji płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy.  
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8. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.  

9. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Usługobiorcy 

zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania. 

10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonych w fakturze Usługodawca obciąży Usługobiorcę 

odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Jeżeli Usługobiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania 

upomnienia, Usługodawca będzie miał prawo zamknąć przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz 

zdemontować wodomierz główny. Koszty wyjazdu celem odcięcia lub ponownego uruchomienia dostaw 

wody i odprowadzania ścieków obciążają Usługobiorcę. 

12. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

13. Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę na piśmie w terminie 14 dni o faktach 

skutkujących koniecznością zmiany umowy. 

14. W przypadku zmiany adresu przez Usługobiorcę i braku powiadomienia Usługodawcy, faktury oraz inne 

dokumenty wysłane przez Usługodawcę na dotychczasowy adres poczytuje się za doręczone Usługobiorcy. 

 

§ 12 

 

1. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

1) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale III Regulaminu, pobiera wodę  

z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł. 

2) Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze 

odcinającym, podlega karze grzywny do 5 000 zł. 

3) Kto nie dopuszcza przedstawiciela Usługodawcy do wykonania czynności kontrolnych podlega karze 

grzywny do 5 000 zł. 

4) Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale III Regulaminu, wprowadza ścieki 

do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 

5) Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz 

Usługodawcy w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie 

wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

Usługodawcy. 

6) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 – 2 następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

2. Wykroczeniem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy jest bezumowny pobór wody z urządzeń 

wodociągowych. Uprawnienia do poboru wody Usługobiorca uzyskuje dopiero wtedy, gdy zawrze umowę na 

piśmie z Usługodawcą. Pobierając wodę przed zawarciem umowy dopuszcza się wykroczenia. 

3. Wykroczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy obejmuje: 

1) uszkodzenie wodomierza głównego; 

2) zrywanie lub uszkodzenie plomb umieszczonych na wodomierzach; 

3) zrywanie lub uszkodzenia plomby umieszczonej na urządzeniach pomiarowych; 

4) zrywanie lub uszkodzenia plomby umieszczonej na zaworze odcinającym; 

5) wpływanie na zmianę właściwości metrologicznych wodomierza głównego; 

6) wpływanie na zatrzymanie właściwości metrologicznych wodomierza głównego; 

7) wpływanie na utratę funkcji metrologicznych wodomierza głównego; 

8) wpływanie na zamianę właściwości urządzenia pomiarowego; 

9) wpływanie na zatrzymanie właściwości metrologicznych urządzenia pomiarowego; 

11) wpływanie na utratę właściwości metrologicznych urządzenia pomiarowego. 

4. Wykroczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy polega na niedopuszczeniu przedstawiciela 

Usługodawcy do wstępu na teren nieruchomości w celu: 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; 

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy 

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonanie badań  

i pomiarów; 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę; 

4) sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na 

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu. 
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5. Przestępstwo, o którym mowa w art. 28 ust. 4 a polega na niestosowaniu się do zakazów wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

a) zakaz z art. 9 ust. 1 obejmuje: 

− zakaz wprowadzania jakichkolwiek ścieków bytowych i jakichkolwiek ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych; 

− zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji 

sanitarnej; 

b) zakaz z art. 9 ust. 2 ustawy obejmuje zakaz wprowadzania do jakichkolwiek urządzeń 

kanalizacyjnych: 

− odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, 

ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

− odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, 

mas bitumicznych, smół ich emulsji, mieszanin cementowych; 

− substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temp. powyżej 85oC  

a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; 

− substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru; 

− odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

ścieków z kiszonek; 

− ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje. 

 

§ 13 

 

1. Doprowadzane ścieki nie powinny przekraczać parametrów jakościowych, dla których wartości dopuszczalne 

to: BZT5 – 380,0 mg/dm3; zawiesina ogólna – 350,0 mg/dm3; ChZT – 700 mg/dm3; fosfor ogólny  

– 9,0 mg/dm3; azot ogólny – 80,0 mg/dm3; azot NH4 - 60,0 mg/dm3;, pozostałe wskaźniki wg 

rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 28 września  

2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757). 

2. W przypadku zamiaru wprowadzenia ścieków przemysłowych należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne we 

właściwym urzędzie oraz dokonać zawiadomienia Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich w celu podpisania 

aneksu do umowy. 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy,  

a w szczególności: 

1) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm); 

2) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.); 

4) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy 

Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r., (Dz. Urz. Wojew. Wielkopolskiego z 2019 r.,  

poz. 1993). 

 

§ 15 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie lub 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 

 

§ 16 

 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
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2. Strony mają prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,  

z zastrzeżeniem § 8 ust. 9. 

3. Usługobiorca  oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, o którym mowa w § 14 pkt 4. 

 

§ 17 

 

Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych celem 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 18 

 

Z dniem zawarcia niniejszej umowy traci moc dotychczas obowiązująca umowa. 

 

 

 

              USŁUGODAWCA:                      USŁUGOBIORCA: 

 

 

 

 

……………………………………………..                ………………….…………………………… 
                               czytelny podpis imię i nazwisko 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tel. kontaktowy:  

 

 

 
*Dane nieobowiązkowe, podawane dobrowolnie - podanie numeru telefonu ma 

charakter opcjonalny, służy wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu między 
stronami w celu realizacji umowy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 8 z 9 

 

 

Godziesze Wielkie, dnia  XX.XX.2021 roku 
        data                    

 

 

Gmina Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10 

62–872 Godziesze Małe 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAWARCIE  

UMOWY O DOSTAWĘ WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 
Ja niżej podpisana/y: 

         

                                            .......................................................................................................................... 
                                                                              imię i nazwisko 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym: 
         

                                                    ………………….............................................................................................. 
seria i numer dowodu osobistego                     

 

jako:  

  □ małżonek 
 

□ małżonka 

  □ współwłaściciel 

  □ osoba posiadająca dożywotnią służebność 

 

niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie umowy przez:  

   

  □ mojego męża 
 

  □ moją żonę 

  □ współwłaściciela 

  □ osobę posiadającą dożywotnią służebność 

 

umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla:    

   

  □ lokalu                                    □   obiektu znajdującego 

 
 

  się w:               ...................................................................................................................................................   
adres lokalu / obiektu / nr ewidencyjny działki       

                      
 

 

............................................................................. 
czytelny podpis imię i nazwisko  
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

   

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie. 

Z Administratorem można skontaktować się: 

 listownie na adres:   Gmina Godziesze Wielkie 
ul. 11 Listopada 10 

62 – 872 Godziesze Małe 

 telefonicznie:    (62) 7611053 
 e-mail:    godziesze-wi@zgwrp.org.pl 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Z inspektorem można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu: 

a) przyjęcia wniosku o wydanie informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 
b) przyjęcia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; 

c) określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz przekazanie ich wnioskodawcy; 

d) zawarcia oraz realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków; 

e) rozwiązania umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków; 

f) zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 

g) zawarcia umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego; 
h) dokonania odczytu wodomierzy;  

i) obsługi zgłoszeń i reklamacji; 

j) zapewnienia komunikacji; 
k) wykonania zgłoszonych zleceń; 

l) wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych; 

m) windykacji należności; dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami; 
n) analitycznym i statystycznym i archiwalnym. 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

a) Art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z poźn. 
zm.). 

c) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm); 

d) Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i przechowywane przez okres niezbędny do 
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych. 

6. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcą danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Nasza Firma” z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze 
Małe, tel. 697 168 825 uprawniona do uzyskania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana danych właściwym organom bądź osobom trzecim, 

które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  
e) prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych; 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI  
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
10. WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu podpisania oraz realizacji umowy o dostawę wody i/lub 

odprowadzanie ścieków, umowy nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz świadczenia pozostałych usług 
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.   

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną: 

 
……………………………………………………. 

czytelny podpis imię i nazwisko 

 

……………………………………………………. 

czytelny podpis imię i nazwisko 

1 × oryginał wnioskodawca, usługobiorca, biorący w użyczenie 
1 × oryginał Gmina Godziesze Wielkie 

 


