
Umowa nr ................o zaopatrzenie w wod� i odprowadzanie �cieków 

zawarta w dniu w ..................................................pomi�dzy: 

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. z siedzib� : ul. Piastowska 18 , 32-660 Chełmek, 
NIP : 549-21-22-526 , KRS : 0000077229 S�d Rejonowy dla Krakowa �ródmie�cia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S�dowego, REGON: 356378429, nawa banku:  
Reprezentowany przez:  
 
mgr in�. Krzysztofa Tokarskiego   - Prezesa Zarz�du MZGK w Chełmku Sp. z o.o. 
 
zwanym dalej w umowie MZGK 

a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wła�cicielem zarz�dc� nieruchomo�ci 
zwanym dalej ODBIORC�) 

zam.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§1 

MZGK  zobowi�zuje si� do dostarczania wody i odprowadzania �cieków dla nieruchomo�ci poło�onej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres) 

na warunkach okre�lonych ustaw� z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 
'72 póz. 747) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania �cieków zatwierdzonym Uchwal� Nr XLI/315/2006 Rady Miejskiej w Chelmku z 
dnia 30 marca 2006 r. oraz niniejsz� umow�. 

§2 
Odbiorca o�wiadcza, i�: 
1  posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego okre�lonego w $ l umowy 

……………………………………………………… 

(własno��, współwłasno��, dzier�awa, najem, u�ytkowanie, zarz�d) 
2 korzysta z nieruchomo�ci okre�lonej w § l umowy o nieuregulowanym stanie prawnym 
3  posiada pozwolenie na budow� numer .......................................................... wydane przez ................................................................. 

§3 
1  Miejscem dostarczenia wody jest zawór za wodomierzem głównym. 
2  Miejscem odbioru �cieków jest pierwsza studzienka za przył�czem kanalizacyjnym licz�c od strony budynku, a w przypadku jej braku granica 

nieruchomo�ci (ewentualnie urz�dzenie pomiarowe znajduj�ce si� na przył�czu kanalizacyjnym). 
3. Przył�cze kanalizacyjne zaczyna si� od ostatniej studzienki zbiorczej nieruchomo�ci i stanowi własno�� Odbiorcy. 

§4 
Do obowi�zków MZGK nale�y zapewnienie zdolno�ci posiadanych urz�dze� wodoci�gowych i urz�dze� kanalizacyjnych do realizacji dostaw 
wody wymaganej ilo�ci i jako�ci oraz odpowiednim ci�nieniu i odprowadzania �cieków w sposób ci�gły i niezawodny. 

                   §5 
Dostarczanie wody do nieruchomo�ci ODBIORCY nast�pi zgodnie z warunkami technicznymi przył�czenia, z przeznaczeniem na cele: 
- dla gospodarstw domowych w ilo�ci: ...................m3 / miesi�c 

- na cele budowlane          w ilo�ci; ...................m 3/ miesi�c 

o jako�ci odpowiadaj�cej wymogom okre�lonym w Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 203/02 poz. l 718) 
w sprawie wymaga� dotycz�cych jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi. 

§6 
MZGK zobowi�zuje  si� do ci�głego odbioru z nieruchomo�ci �cieków o ilo�ci, stanie i składzie okre�lonym w przepisach (w przypadku 
wł�czenia instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy bezpo�rednio do kanalizacji MZGK). 

§7 
l. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodoci�gowych i przył�cza wodoci�gowego do zaworu za wodomierzem głównym wł�cznie 

nale�y do MZGK. 
2..Naprawa, remont, konserwacja instalacji kanalizacyjnej do przył�cza kanalizacyjnego wł�cznie nale�y do Odbiorcy. 
3. Wodomierz główny jest własno�ci� MZGK, a urz�dzenie pomiarowe �cieków własno�ci� Odbiorcy. 
4. Koszty  zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa MZGK, a urz�dzenia pomiarowego �cieków Odbiorca. 
 

 
§8 

Odbiorca zobowi�zuje si� do: 
1. utrzymania wła�ciwego stanu technicznego nale��cych do niego instalacji i urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych, 
2. wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza   głównego z 
zaworem oraz utrzymanie tych pomieszcze� w nale�ytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, 
zamarzni�ciem, uszkodzeniem mechanicznym, kradzie�� oraz dost�pem osób niepowołanych, 
3. natychmiastowego powiadomienia MZGK o awarii posiadanych przez Odbiorc� instalacji i przył�czy maj�cych wpływ na wskazania 
wodomierza głównego oraz inne urz�dzenia MZGK, 
4. niewykonywania jakichkolwiek czynno�ci mog�cych wpłyn�� na zmian� stanu technicznego instalacji oraz urz�dze� nale��cych do MZGK, 
a w szczególno�ci wodomierza głównego i jego usytuowania, 
5. pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych 
albo uszkodzeniami mechanicznymi oraz kosztów zainstalowania wodomierza głównego w przypadku jego kradzie�y, 
6. wydzielenia i utrzymania w nale�ytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urz�dzenia pomiarowego �cieków, 
7. umo�liwienia, upowa�nionym przedstawicielom MZGK., dost�pu wraz z niezb�dnym sprz�tem do nieruchomo�ci w celu wykonania 
czynno�ci zwi�zanych z eksploatacj�,  konserwacj� i usuwaniem awarii urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych b�d�cych własno�ci� 
MZGK oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urz�dzenia pomiarowego, 
S. powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz w urz�dzeniach wodoci�gowych i kanalizacyjnych nale��cych do Odbiorcy, 



osobom posiadaj�cym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 
9. utrzymania u�ytkowanej nieruchomo�ci w sposób nie powoduj�cy utrudnie� w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przył�czy 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych, a w szczególno�ci do zachowania wymaganych odległo�ci od istniej�cych urz�dze�, w przypadku 
stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w odr�bnych przepisach, 
10. zainstalowania i utrzymania wodoci�gowych zaworów zwrotnych antyska�eniowych, a w przypadku ich braku do zainstalowania ich zgodnie 
z Uchwal� Nr III/20/2002 Rady Miejskie w Chełmku z dnia 30 grudnia 2002 r. 
1. wprowadzania �cieków o stanie i składzie nie zagra�aj�cym prawidłowej eksploatacji urz�dze� kanalizacyjnych, a w szczególno�ci do nie 
wprowadzania do kanalizacji: 
a) odpadów stałych, które mog� powodowa� zmniejszenie przepustowo�ci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególno�ci �wiru, piasku, 
popiołu, szkła, wytłoczyn, dro�d�y, szczeciny, �cinków skór, tekstyliów, włókien, nawet je�eli znajduj� si� one w stanie rozdrobnionym, 
b) odpadów płynnych nie mieszaj�cych si� z wod�., a w szczególno�ci sztucznych �ywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, 
mieszanin cementowych, 
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje  si� w temperaturze poni�ej 85° C,  a w szczególno�ci benzyn,   nafty, 
oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoulenu, 
d)substancji �r�cych i toksycznych, 
c) odpadów z hodowli zwierz�t, a w szczególno�ci gnojówki, obornika, �cieków z kiszonek, 
f) innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzi� urz�dzenia MZGK,  powodowa� zagro�enie 
po�arowe lub wybuchowe, oddziaływa� szkodliwie na bezpiecze�stwo i zdrowie osób obsługuj�cych urz�dzenia kanalizacyjne lub 
powodowa� zagro�enie �rodowiska naturalnego 

§ 9 
1. MZGK nie ponosi odpowiedzialno�ci za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wódy b�d� ograniczenie lub wstrzymanie odbioru �cieków wywołane: 
a) działaniem siły wy�szej albo z wył�cznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za któr�  MZGK 
nie ponosi odpowiedzialno�ci, 
b) niezawinion� przez MZGK awari� sieci, na czas niezb�dny do wykonania prac w celu zapobie�enia lub usuni�cia skutków awarii, 
c) brakiem wody na uj�ciu, 
d) zanieczyszczeniem wody na uj�ciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i �ycia, 
e) potrzeb� zwi�kszenia dopływu wody do hydrantów po�arowych, 
f) przerwami w zasilaniu energetycznym urz�dze� wodoci�gowych i kanalizacyjnych, 
g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy,  zwi�zanymi z wykonywaniem prac 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych, 
h) innymi  przyczynami zale�nymi od Odbiorca, w szczególno�ci uszkodzeniem instalacji i przył�czy posiadanych przez Odbiorc�. 
2. O przerwach w dostawie wody  wynikaj�cych z planowanych prac konserwacyjno-remontowych, MZGK zobowi�zane jest powiadomi� Odbiorców w sposób 
zwyczajowo przyj�ty na dwa dni przed planowanym terminem , a gdyby przerwy te miały trwa� ponad 12 godzin na  7 dni przed planowanym terminem. 
3. W razie planowanej przerwy w dostawie wody przekraczaj�cej 12 godzin MZGK zapewnia zast�pczy punkt pobrania wody i informuje  Odbiorc� o jego 
lokalizacji. 

§ 10 
1. Nale�no�ci za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków ustala si� jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz  

odpowiadaj�cych im ilo�ci dostarczonej wody, ilo�ci punktów pomiarowych i ilo�ci  odebranych �cieków. 
2. Ilo�� pobranej wody w budynkach wyposa�onych w wodomierze główne ustala si� zgodnie z ich wskazaniami. 
.3.  W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2. ilo�� dostarczonej wody do budynku ustala si� zgodnie z przeci�tnymi normami  

zu�ycia wody, okre�lonymi w odr�bnych przepisach. 
4 W zale�no�ci od wyposa�enia w urz�dzenia pomiarowe �cieków i wodomierz do pomiaru ilo�ci wody bezpowrotnie zu�ytej, ilo��  

odprowadzonych �cieków ustala si� na podstawie wskaza� urz�dzenia pomiarowego �cieków, a w przypadku jego braku – jako równ� ilo�ci 
wody pobranej lub ilo�ci wody pobranej  pomniejszonej  o ilo�� wody bezpowrotnie zu�ytej, okre�lon� zgodnie z art.27 ust.6 ustawy o  
zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym  odprowadzaniu �cieków tj. na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt  

      Odbiorcy usług. 
§11 

1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczon� wod� i odprowadzone �cieki w terminie okre�lonym w fakturze. 
2.  Zgłoszenie przez Odbiorc� zastrze�e� do wysoko�ci faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 
3. W przypadku nadpłaty zalicza si� j� na poczet przyszłych nale�no�ci lub na pisemne ��danie Odbiorcy zwraca si� kwot� nadpłaty w terminie 
     14 dni od dnia zło�enia wniosku w tej sprawie. 
4. W przypadku nie dotrzymania terminów płatno�ci okre�lonych w fakturze MZGK b�dzie obci��ało Odbiorc� odsetkami ustawowymi zgodnie 

       z obowi�zuj�cymi przepisami. 

§12 
1. W przypadku niesprawno�ci wodomierza głównego lub okresowego braku mo�liwo�ci odczytu, ilo�� pobranej wody ustala si� na podstawie 

�redniego zu�ycia wody w okresie 6 miesi�cy przed stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza. W przypadku poboru wody krótszego ni� 6 
miesi�cy �rednia obliczana jest z tego okresu . 

2. MZGK na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowo�ci działania wodomierza. 
3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowo�ci działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorc� niesprawno�ci wodomierza. Odbiorca 

pokrywa koszty sprawdzenia. 
§13 

1. Zatwierdzona przez Rad� Gminy taryfa za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie �cieków zwanej dalej Taryf� lub ustalona w trybie 
art. 24 ust 8 ustawy. Taryfa ogłoszona jest w sposób zwyczajowo przyj�ty co najmniej na 7 dni przed wej�ciem jej w �ycie i obowi�zuje 
Odbiorc� bez potrzeby odr�bnego powiadamiania. 

2. Zmiana tej Taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy, a wprowadzona nowa cena za usługi b�d�ce przedmiotem tej umowy obowi�zuje 
Odbiorc� od daty tej zmiany. 

§14 
l. Odbiorca zobowi�zany jest do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia MZGK o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, 

uszkodzeniu jego osłon lub jego zaborze. W przypadku zaboru wodomierza, zawinionego przez Odbiorc�, lub wykazania, �e uszkodzenie 
wodomierza nast�piło z jego winy, ilo�� pobranej wody nalicza si� odpowiednio do ilo�ci, która mogła popłyn�� pełnym przekrojem rury 
przył�cza wodoci�gowego od dnia ostatniego odczytu wodomierza. 

2 Odbiorca usług zobowi�zuje si� pokry� MZGK koszty powstałe na skutek: 
a) samowolnego wykonania podł�cze� lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowi�zuj�cych norm i przepisów, 
b) u�ywania wody do celów innych ni� okre�lone w § 8, 



c) interwencji słu�b pogotowia wod.-kan. w przypadku uszkodze� instalacji i przył�czy b�d�cych w posiadaniu Odbiorcy usług. 

§15 
1. Odbiorca mo�e domaga� si� od MZGK obni�enia nale�no�ci w wysoko�ci okre�lonej w Taryfie w razie dostarczenia złej jako�ci, 
    potwierdzonej wynikami przeprowadzonych bada� laboratoryjnych wykonanych przez  uprawnione laboratorium. 
2. Miejscem poboru wody do badania jest punkt zlokalizowany bezpo�rednio za wodomierzem głównym. Pobór musi by� dokonany zgodnie z 
    norm� obowi�zuj�c� w tym zakresie 
3. Pobór wody do badania musi by� dokonany w obecno�ci przedstawiciela MZGK. 

§ 16 
1. MZGK ma prawo do odci�cia dostawy wody lub zamkni�cia przył�cza kanalizacyjnego, po uprzednim 20-dniowym zawiadomieniu 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zarz�du Gminy oraz Odbiorcy je�eli: 
a) przył�cze wodoci�gowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 
b)Odbiorca nie ui�cił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe nast�puj�ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych 

opłat, 
c) jako�� wprowadzonych �cieków nie spełnia wymogów okre�lonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pomini�cie 

urz�dzenia pomiarowego, 
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie �cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie� przy celowo 

uszkodzonych albo pomini�tych wodomierzach lub urz�dzeniach pomiarowych. 
2. W przypadku odci�cia dostawy wody z przyczyny okre�lonej w art. 8 ust. l pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 

odprowadzaniu �cieków, MZGK zobowi�zuje si� do udost�pnienia zast�pczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi 
i poinformowania o mo�liwo�ciach korzystania z tego punktu. 

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania �cieków nast�puje - na koszt Odbiorcy - w ci�gu 48 godzin od momentu ustania przyczyn 
odci�cia dostawy wody lub zamkni�cia przył�cza kanalizacyjnego. 

§17 
Przedstawiciele MZGK, po okazaniu pisemnego upowa�nienia, maj� prawo wst�pu na teren nieruchomo�ci lub pomieszcze� ka�dego, kto 
korzysta z usług MZGK w celu przeprowadzenia kontroli urz�dzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w 
lokalu i dokonania odczytu ich wskaza�, dokonania bada� i pomiarów, przeprowadzenia przegl�dów i napraw urz�dze� wodoci�gowo- 
kanalizacyjnych posiadanych przez MZGK, a tak�e sprawdzenia ilo�ci i jako�ci �cieków wprowadzanych do sieci. 

§18 
1. Odbiorca zobowi�zany jest powiadomi� MZGK na pi�mie w terminie 14 dni o faktach skutkuj�cych konieczno�ci� zmiany umowy. 
2. Je�eli Odbiorca zmienił adres lub siedzib� i nie zawiadomił o tym MZGK,  faktury oraz inne dokumenty wysłane przez MZGK pod 

dotychczasowy adres poczytuje si� za dor�czone Odbiorcy. 
§19 

1. Umow� zawarto na czas nieokre�lony 
2. Umowa mo�e by� rozwi�zana: 
a) przez Odbiorc� za trzymiesi�cznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesi�ca kalendarzowego, 
b) przez MZGK za trzymiesi�cznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesi�ca kalendarzowego w przypadku naruszenia warunków umowy przez 
Odbiorc�, 
c) niezwłocznie za porozumieniem  stron, 
3. Wyga�ni�cie umowy skutkuje zastosowaniem przez MZGK �rodków technicznych uniemo�liwiaj�cych dalsze korzystanie z usług. 

§20 
Zmiany niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

§21 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowane przepisy, o których mowa w §l oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Odbiorca o�wiadcza, i� otrzymał regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cieków obowi�zuj�cy na terenie Gminy Chełmek. 

§22 
Odbiorca wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust. l pkt.l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 
133 z 1999 r. poz.883 z pó�n. zm) do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 

§23 
Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze stron. 

§24 
Z chwil� podpisania niniejszej umowy poprzednia umowa traci wa�no��. 
 
 
MZGK w Chełmku                                                                                                                                           Odbiorca 
  Spółka z o.o.  


