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UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
 

ZAWARTA DNIA……….………………… r. w Cedrach Wielkich/NR. EWIDENCYJNY………………………….  
 

pomiędzy:  
 
AQUA CEDRY Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrach Wielkich (83-020), ul. Osadniko% w Wojskowych 7, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorco% w prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdan% sk - Po% łnoc w Gdan% sku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000839930,  NIP:  6040216778,  REGON:  385301186,  kapitał 
zakładowy w kwocie 29 726 000 zł,  reprezentowaną przez: 
Witolda Dąbrowskiego — Prezesa Zarządu Spo% łki  
zwaną dalej Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym [PWK], 
 
a  
 
Imię Nazwisko(pełna nazwa firmy): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adres odbioru wody/odprowadzania s%cieko% w_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres Korespondencyjny___________________________________________________________________________________________________________ 

Adres email:_____________________________________________________Telefon:____________________________________________________________ 

zwanym dalej [Odbiorcą]  

o następującej tres%ci: 
 

§ 1. 
PWK zobowiązuje się do s%wiadczenia na rzecz Odbiorcy usług dostarczania wody i/lub odprowadzania  s%cieko% w do/z 

 nieruchomos%ci połozConej w: ________________________________________ przy ul. _____________________________________________________ 

przez urządzenia będące własnos%cią i w dyspozycji AQUA CEDRY Sp. z o.o. na warunkach okres%lonych ustawą z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu s%cieko% w, Regulaminem dostarczania 
wody  i odprowadzania   s%cieko% w  zatwierdzonym  uchwałą  Rady Gminy  Cedry  Wielkie   oraz zgodnie  z  zezwoleniem 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania s%cieko% w tj. Decyzją Wo% jta Gminy Cedry 
Wielkie Nr OŚ.2.2020 z dnia 15 maja 2020 r.  

 
§ 2. 

1. Zakres i zasady s%wiadczonych usług dostarczania wody i/lub odprowadzania s%cieko% w, okres%lony został 
w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania s%cieko% w na terenie Gminy Cedry Wielkie stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. W przypadku dostarczania wyłącznie wody, bądz%  tylko odprowadzania s%cieko% w do systemu kanalizacji sanitarnej 
będącej własnos%cią lub w dyspozycji PWK, kto% rej kon% cowym elementem jest gminna oczyszczalnia s%cieko% w, mają 
zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy i akty prawne regulujące dany zakres usług. 

 
§ 3. 

Odbiorca os%wiadcza, izC  posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomos%ci okres%lonej § 1 Umowy/korzysta 
z nieruchomos%ci o nieuregulowanym stanie prawnym*. 

 
§ 4. 

Dostarczenie wody  do nieruchomos%ci Odbiorcy nastąpi zgodnie z  warunkami technicznymi  przyłączenia, o cis%nieniu 
umozC liwiającym normalne uzCytkowanie wody [tj. cis%nieniu nie mniejszym nizC  0,1 MPa mierzonego u wylotu 
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na zaworze  za  wodomierzem  gło% wnym  zainstalowanym  na  przyłączy  wodociągowym]  z przeznaczeniem  na  cele 
bytowe, odpowiadającej wymaganiom okres% lonym przez Ministra Zdrowia. 

 
§ 5. 

1. Miejscem dostarczenia wody jest zawo% r za wodomierzem gło% wnym. 
2. Miejscem  odbioru  s%cieko% w  jest  pierwsza  studzienka  licząc  od  strony  budynku,  a  w  przypadku  jej  braku  granica 
nieruchomos%ci lub urządzenie pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym. 

 
§ 6. 

Do obowiązko% w PWK nalezCy zapewnienie zdolnos%ci posiadanych urządzen%  wodociągowych i urządzen%  kanalizacyjnych 
do  realizacji  ciągłej  i  niezawodnej  dostawy  wody  w  wymaganej  ilos%ci,  jakos%ci  i  pod  odpowiednim  cis%nieniem  oraz 
ciągłego i niezawodnego odbioru s%cieko% w wyłącznie o składzie i stanie okres% lonym dla s%cieko% w bytowych. 

 
§ 7. 

1. PWK nie ponosi odpowiedzialnos%ci za ograniczenie, albo wstrzymanie dostaw wody bądz%  ograniczenie 
lub wstrzymanie odbioru s%cieko% w spowodowane: 

a) planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, po uprzednim powiadomieniu o nich Odbiorco% w 
w sposo% b zwyczajowo przyjęty (np. poprzez powieszenie informacji na drzwiach wejs%ciowych do budynko% w) 
i zapewnieniu dostaw wody przeznaczonej do spozCycia przez ludzi beczkowozami lub z innych z% ro% deł. 

b) przerwami dostaw energii elektrycznej do urządzen%  wodociągowo-kanalizacyjnych; 
c) działaniem siły wyzC szej, albo wyłącznie z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za kto% rą PWK nie ponosi 

odpowiedzialnos%ci/awaria sieci wodociągowej z przyczyn niezalezCnych od nikogo lub zatory na sieci 
kanalizacji 

d) niezawinioną przez PWK awarią urządzen%  i przyłączy na czas niezbędny do wykonania prac w celu 
zapobiezCenia lub usunięcia skutko% w awarii: 

e) brakiem lub zanieczyszczeniem wody na ujęciu lokalnym 
f) uszkodzeniem lub skazCeniem instalacji wewnętrznej Odbiorcy grozCących niebezpieczen% stwem: 
g) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydranto% w pozCarowych; 

2. W  przypadku  skanalizowania  piwnic  w  budynkach  nalezCących  do  Odbiorcy,  PWK  nie  ponosi  odpowiedzialnos%ci 
za zalanie  pomieszczen%   w  piwnicach  oraz  garazCach  posadowionych  ponizCej  terenu  spowodowanego  cofnięciem 
s%cieko% w z sieci kanalizacyjnej. 

3. O planowanych przerwach w dostawie wody spowodowanych pracami konserwacyjno-remontowymi PWK 
zobowiązany jest powiadomic% Odbiorco% w w sposo% b zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 3 dni przed planowanym 
terminem, a gdyby przerwa ta miała trwac% ponad 12 godzin na 5 dni przed planowanym terminem. 

4. W  razie  przerwy w  dostawie  wody  przekraczającej  12  godzin  PWK  zapewnia zastępczy  punkt  poboru wody 
i informuje Odbiorco% w w sposo% b zwyczajowo przyjęty o jego lokalizacji. 

 
§ 8. 

1. Naprawy - remonty i konserwacje wewnętrznych instalacji wodociągowych i przyłącza wodociągowego 
z wyłączeniem wodomierza gło% wnego nalezCą do Odbiorcy. 

2. Naprawy,  remonty  i  konserwacje  instalacji  kanalizacyjnej  do  pierwszej  studzienki  licząc  od  strony budynku, 
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomos%ci nalezCą do Odbiorcy. 

3. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnos%ci działania instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji 
i przyłączy kanalizacyjnych wraz z urządzeniem pomiarowym na przyłączu kanalizacyjnym. 

4. Koszt wymiany wodomierza gło% wnego spowodowany jego uszkodzeniem nie zawinionym przez Odbiorcę ponosi 
PWK. 

5. W przypadku odprowadzania przez Odbiorcę usług s%cieko% w zawierających substancje trujące, szkodliwe 
dla otoczenia  oraz  zagrazCające  zdrowiu  lub  zCyciu  oso% b  obsługujących  urządzenia  kanalizacyjne,  PWK  zastrzega 
sobie prawo do natychmiastowego odcięcia dopływu s%cieko% w do urządzen%  kanalizacyjnych i obciązCenie Odbiorcy 
wszystkimi poniesionymi kosztami związanymi z czyszczeniem i przywro% ceniem do eksploatacji urządzen%  
kanalizacyjnych wraz z kosztami analiz laboratoryjnych. 

 
§ 9. 

Odbiorca usług zobowiązuje się do: 
1. Zapewnienia  niezawodnego  działania  nalezCących  do  niego  instalacji  urządzen%   wodociągowych  i  kanalizacyjnych 

poprzez utrzymanie ich we włas%ciwym stanie technicznym, a w przypadku ich przebudowy na podstawie 
warunko% w  uzgodnionych  z  PWK  tak,  aby  nie  pogorszyło  to  stanu  urządzen%   wodociągowych  i  kanalizacyjnych 
eksploatowanych przez PWK. 

2. Wydzielenia,  zgodnie  z  projektem  i  utrzymania  w  nalezCytym  stanie  technicznym  i  sanitarnym  pomieszczenia 
lub studni wodomierzowej, w kto% rej zainstalowany jest wodomierz gło% wny z zaworem lub urządzenie pomiarowe  
w celu  zabezpieczenia  tych  urządzen%   przed  dostępem  oso% b  niepowołanych,  a  takzCe  kradziezCą,  uszkodzeniem 
mechanicznym, zamarznięciem oraz wszelkimi innymi zdarzeniami mającymi wpływ na stan techniczny urządzen%  
pomiarowych i instalacji. 

3. Natychmiastowego  powiadomienia  PWK  o  awarii  nalezCących  do  Odbiorcy  instalacji  i  przyłączy  mających  wpływ 
na wskazania wodomierza gło% wnego oraz innych urządzen%  PWK. 



3 
 

4. Nie umozC liwiania, bez zgody PWK na korzystanie przez inne osoby z własnych przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

5. Wykonywania  podłączen% ,  rozbudowy  lub  zmian  w  instalacjach  i  przyłączach  wyłącznie  na  podstawie  pisemnego 
uzgodnienia z PWK. 

6. Wprowadzania s%cieko% w do  urządzen%  kanalizacyjnych będących w eksploatacji PWK o parametrach jakos%ciowych 
nie przekraczających wartos%ci dopuszczalnych okres%lonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu s%cieko% w oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy a w szczego% lnos%ci 
nie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej: 
a) SLmieci, gruzu, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drozCdzCy, szczeciny, s%cinko% w sko% r, tekstylio% w, wło% kien , nawet 

w stanie  rozdrobnionym,  stałych  odpado% w  gospodarstwa  domowego  jak:  obierzyny,  kos%ci,  skorupy,  wata, 
pierze, ręczniki papierowe, s%ciereczki nawilzCające, pieluch jednorazowego uzCytku itp. 

b) Substancji palnych i wybuchowych, kto% rych punkt zapłonu znajduje się ponizCej temperatury 85C, 
a w szczego% lnos%ci nafty, oleju opałowego, benzyn, karbidu. 

c) Substancji zC rących i toksycznych, a w szczego% lnos%ci mocnych kwaso% w i zasad, siarczko% w, cyjanko% w 
oraz roztworo% w amoniaku, siarkowodoru, cyjanowodoru i formaliny. 

d) Odpado% w płynnych nie mieszających się z wodą, takich jak : sztucznych zCywic, lakiero% w, smo% ł, mas 
bitumicznych i ich emulsji, mieszanin cementowych.  SL cieko% w opadowych i wo% d drenazCowych. 

e) Odpado% w i s%cieko% w z hodowli zwierząt, a w szczego% lnos%ci gnojo% wki, gnojowicy, obornika, s%cieko% w z kiszonek. 

f) Zawartos%ci łapaczy tłuszczu , oleju organicznego i mineralnego. 
g) Nie zdezynfekowanych s%cieko% w ze szpitali i sanatorio% w oraz z zakłado% w weterynaryjnych. 
h) Innych substancji i s%cieko% w o stanie i składzie zagrazCającym prawidłowej eksploatacji urządzen%  

kanalizacyjnych. 
7. Odprowadzania s%cieko% w do urządzen%  kanalizacyjnych w sposo% b ro% wnomierny.  
8. Zgłaszania  do  PWK  wystąpien%   awarii  na  przyłączu  kanalizacyjnym  tj.  przytkaniu  odpływu  s%cieko% w,  wypływu 

s%cieko% w na przyłączu itp. 
9. Przestrzegania  zakazu  zabudowy  oraz  trwałych  nasadzen%   na  terenie  przebiegu  sieci  i  przyłączy  wodociągowych 

oraz kanalizacyjnych, zachowania wymaganych odległos%ci od istniejących urządzen%  i sieci zgodnie z wymaganiami 
okres% lonymi w odrębnych przepisach, utrzymanie uzCytkowanej nieruchomos%ci w sposo% b nie powodujący 
utrudnien%   w prawidłowym  funkcjonowaniu sieci  wodociągowej kanalizacyjnej wraz z przyłączami. W przypadku 
nasadzen%  juzC  istniejących nalezCy je usunąc% i doprowadzic% teren do stanu zgodnego z obowiązującymi wymogami. 

10. Powierzania  budowy  lub  dokonywanie  zmian  w  instalacji  oraz  urządzeniach  wodociągowych  i  kanalizacyjnych 
nalezCących do Odbiorcy, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

11.  Zainstalowania  i  utrzymania  wodociągowych  zaworo% w  antyskazCeniowych  w  przypadku,  gdy  jest  to  wymagalne 
na podstawie odrębnych przepiso% w. 

12. UmozC liwienia upowazCnionym przedstawicielom PWK po okazaniu legitymacji słuzCbowej i pisemnego 
upowazCnienia wstępu na teren nieruchomos%ci, wraz z niezbędnym sprzętem w celu: 
a) Zainstalowania lub demontazCu wodomierza gło% wnego. 
b) Przeprowadzenia  kontroli  urządzenia  pomiarowego,  wodomierza  gło% wnego,  podlicznika  i  dokonana  odczytu 

ich wskazan% . 
c) Dokonania badan%  i pomiaro% w a takzCe sprawdzenia ilos%ci i jakos%ci s%cieko% w wprowadzanych do sieci. 
d) Przeprowadzania przeglądo% w i napraw urządzen%  będących w posiadaniu PWK. 
e) Odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 
f)     Usunięcia awarii wodociągu, ciągu kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 

13. Poniesienia koszto% w związanych z usuwaniem awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spowodowanej 
przez Odbiorcę. 

14. Nie uzCywania hydranto% w znajdujących się na terenie posesji, oraz uniemozC liwienie korzystania z hydranto% w przez 
osoby trzecie do innych celo% w nizC  przeciwpozCarowe. 

 
§ 10. 

W przypadku braku mozC liwos%ci dokonania odczytu wodomierza gło% wnego i urządzenia pomiarowego przez 
przedstawiciela  PWK  mozCe  on  pozostawic%  Odbiorcy  zawiadomienie  (np.  w  skrzynce  pocztowej  Odbiorcy)  o  braku 
mozC liwos%ci  odczytu  tych  urządzen% ,  kto% re  po  wypełnieniu  powinno  byc%  dostarczone  do  PWK  najpo% z%niej  w  terminie 
oznaczonym na zawiadomieniu  lub w tymzCe terminie Odbiorca ma mozC liwos%c% zgłoszenia odczytu telefonicznie, drogą 
mailową lub internetowo na stronie PWK. JezCeli zawiadomienie o odczycie nie zostanie dostarczone/dokonane 
w wyznaczonym terminie, PWK ma prawo zastosowac% przepis § 11. ust. 3 niniejszej umowy. 
 

§ 11. 
1. NalezCnos%ci  za  wykonane  usługi  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozliczane  będą  na  podstawie  cen  i  stawek  opłat 

okres% lonych  w  obowiązującej  decyzji    Pan% stwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  na  dany  okres  wraz 
z opłatą abonamentową oraz wg. ilos%ci dostarczanej wody i odprowadzonych s%cieko% w. 

2. Ilos%c% pobranej wody na terenie nieruchomos%ci ustala się na podstawie wskazan%  wodomierza gło% wnego, 
a w przypadku jego braku — w oparciu o przeciętne normy zuzCycia wody okres%lone w obowiązujących przepisach. 

3. W  razie  braku  mozC liwos%ci  odczytu  lub  niesprawnos%ci  wodomierza,  ilos%c%  dostarczonej  wody  ustala  się  jako  ro% wną 
s%redniemu  zuzCyciu  wody  w  okresie  3  miesięcy  poprzedzających  ujawnienie  niesprawnos%ci  wodomierza,  a  gdy  nie 
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jest  to  mozC liwe  -  na  podstawie  s%redniego  zuzCycia  w  analogicznym  okresie  roku  ubiegłego  lub  iloczynu  s%rednio 
miesięcznego zuzCycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawnos%ci wodomierza. 

4. Ilos%c%  odprowadzonych  s%cieko% w  ustala  się  na  podstawie  wskazan%   urządzenia  pomiarowego,  a  w  przypadku  braku 
takiego urządzenia ilos%c% odprowadzanych s%cieko% w przyjmuje się jako ro% wną ilos%ci pobranej wody z sieci, własnych 
ujęc% i innych z% ro% deł wody. 

5. W rozliczeniach ilos%ci odprowadzonych s%cieko% w ilos%c% bezpowrotnie zuzCytej wody uwzględnia się wyłącznie 
w przypadkach, gdy wielkos%c% jej zuzCycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 
zainstalowanego na swo% j koszt przez Odbiorcę i w sposo% b uzgodniony z PWK. 

6. PWK na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowos%c% wskazan%  wodomierza, 
a w przypadku: 
a) gdy sprawdzenie prawidłowos%ci wskazan%  nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawnos%ci wodomierza, 

pokrywa on koszty przeprowadzania postępowania reklamacyjnego - w tym demontazCu i montazCu wodomierza, 
przesłania go jednostki kontrolującej, oraz koszto% w ekspertyzy. 

b) potwierdzenia nieprawidłowos%ci wskazan%  wodomierza gło% wnego polegającego na zawyzCaniu wskazan%  PWK 
dokonuje jego wymiany na własny koszt. 

7. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 
8. Faktura  wystawiana  będzie  nie  po% z%niej  nizC   w  terminie  7dni  od  daty  dokonania  odczytu  wodomierza  gło% wnego 

i urządzenia pomiarowego. 
9. Odbiorca  za  dostarczoną  wodę  i  odprowadzone  s%cieki  dokonuje  zapłaty  w  terminie  14  dni  od  daty  wystawienia 

faktury, przelewem na wskazane konto lub goto% wką w kasach Banku Spo% łdzielczego w Cedrach Wielkich, 
ul. M. PłazCyn% skiego 12.  

10. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzezCen%  do wysokos%ci faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty. 
11. W  przypadku  nadpłaty  zalicza  się  ją  na  poczet  przyszłych  nalezCnos%ci  lub  na  zCądanie  Odbiorcy  zwraca  w  terminie 

14 dni od złozCenia pisemnego wniosku w tej sprawie. 
12. KazCde opo% z%nienie Odbiorcy w terminowym uiszczeniu nalezCnos%ci okres%lonych w fakturze powodowac% będzie 

naliczanie odsetek ustawowych za opo% z%nienie. 
13. Za dzien%  zapłaty uznaje się datę wpływu nalezCnos%ci na rachunek bankowy PWK lub datę dokonania zapłaty w banku, 

o kto% rym mowa w ust. 9.  
14. Z dokonywanych przez Odbiorcę wpłat, pokrywane będą nalezCnos%ci PWK w następującej kolejnos%ci: 

a) Opłaty zaległe 
b) Odsetki ustawowe za opo% z%nienie 
c) Koszty dochodzenia nalezCnos%ci 
d) Opłaty biezCące. 

 
§ 12. 

1. Zatwierdzona  przez  Pan% stwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  w  drodze  decyzji  taryfa  na  wodę  i  s%cieki, 
ustalona w trybie art. 24c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu s%cieko% w, 
ogłaszana  jest  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Pan% stwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  w terminie 
7 dni od dnia, w kto% rym decyzja stała się ostateczna. 

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 
 

§ 13. 
1. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia PWK o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza 

gło% wnego lub urządzenia pomiarowego, jego osłon, uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia spowodowanego 
działaniem wysokich lub  niskich temperatur, jego  przemieszczeniu lub zaborze. W przypadku zaboru  wodomierza 
lub urządzenia pomiarowego zawinionego przez Odbiorcę lub wykazaniu, zCe uszkodzenie, wyhamowanie 
wodomierza, urządzenia pomiarowego nastąpiło z jego winy, lub stwierdzeniem poboru wody z pominięciem 
wodomierza  lub  zrzutem  s%cieko% w  z  pominięciem  urządzenia  pomiarowego,  PWK  ma  prawo  naliczyc%  nalezCnos%c% 
za wodę  i  s%cieki  wg  ilos%ci,  kto% ra  mogła  przepłynąc%  pełnym  przekrojem  rury  przyłącza  wodociągowego  w  okresie 
od ostatniego odczytu. Odbiorca opro% cz opłaty za pobraną wodę mozCe zostac% ukarany karmi pienięzCnymi 
okres% lonymi przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu s%cieko% w. 

2. Odbiorca  zobowiązuje  się do  pokrywania  koszto% w naprawy  uszkodzen%   i  wymiany wodomierza,  w  tym  opłaty 
za zerwanie plomb wodomierza lub urządzenia pomiarowego. 

3. W przypadku nieuzasadnionego zerwania plomb blokujących pobo% r wody z hydrantu na terenie posesji za ponowne 
jego oplombowanie PWK będzie pobierała opłatę. 

4. Odbiorca zobowiązany jest  do  natychmiastowego usunięcia awarii  na przyłączu będącym w jego posiadaniu, jezCeli 
tego  nie  uczyni  w  przeciągu  12  godzin  od  jej  wystąpienia,  PWK  mozCe  wstrzymac%  dostawę  wody  i  odbio% r  s%cieko% w 
do czasu usunięcia awarii lub usunąc% awarię we własnym zakresie, a kosztami naprawy i obciązCyc% Odbiorcę. 

 
§ 14. 

Odbiorca w uzasadnionych przypadkach mozCe domagac% się od PWK, obnizCenia nalezCnos%ci w wysokos%ci opłaty za wodę 
okres%lonej w taryfie w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądz%  złej jakos%ci. 
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§ 15. 
1. PWK ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zawiadamiając o tym 

na co najmniej 20 dni wczes%niej Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wo% jta Gminy oraz Odbiorcę jezCeli: 
a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 
b) Odbiorca  nie  uis%cił  opłat  za  pełne  dwa  okresy  obrachunkowe  następujące  po  dniu  otrzymania  upomnienia 

w sprawie uregulowania zaległych opłat; 
c) jakos%c% wprowadzanych s%cieko% w nie spełnia wymogo% w okres%lonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe 

uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego; 
d) został  stwierdzony  nielegalny  pobo% r  wody,  nielegalne  odprowadzanie  s%cieko% w  ,  to  jest  bez  zawarcia  umowy, 

jak ro% wniezC  przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych; 
e) w innych przypadkach okres%lonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania  s%cieko% w. 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyn okres%lonych w § 15. ust. l lit. b), PWK zobowiązuje 
się do udostępnienia  zastępczego  punktu  poboru  wody  przeznaczonej  do  spozCycia  przez  ludzi  i  poinformowania 
o mozC liwos%ci korzystania z tego punktu. 

3. Wznowienie dostawy wody i odprowadzania s%cieko% w następuje w ciągu 72 godzin od ustania przyczyny 
wymienionej w §15 ust. 1. bez koniecznos%ci podpisywania nowej umowy. 

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

 
§ 16. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokres%lony. 
2. Umowa mozCe byc% rozwiązana: 

a. przez Odbiorcę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z tym, zC e bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od 
początku następnego miesiąca; 

b. za zgodą obu stron niezwłocznie; 
c. przez PWK, jezCeli nie zostały usunięte przyczyny odcięcia wody i odprowadzania s%cieko% w okres%lone w § 15 ust. 1- 

za miesięcznym wypowiedzeniem z tym, zCe bieg wypowiedzenia umowy rozpoczyna się od początku następnego 
miesiąca; 

3. Umowa rozwiązuje się w trybie natychmiastowym w wyniku:  
a) s%mierci Odbiorcy 

4. utraty prawa do dysponowania nieruchomos%cią przez Odbiorcę 
 

§ 17. 
1. Odbiorca  zobowiązany  jest  powiadomic%  PWK  na  pis%mie  w  terminie  14  dni  o  faktach  skutkujących  koniecznos%cią 

zmiany umowy. 
2. JezCeli  Odbiorca  zmienił  adres  zamieszkania  lub  siedzibę  i  nie  zawiadomił  o  tym  PWK,  faktury  oraz  dokumenty 

wysyłane przez PWK poczytuje się za doręczone. 
 

§ 18. 
1. PWK działa na podstawie zezwolenia Wo% jta Gminy Cedry Wielkie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie, na czas nieoznaczony  tj. 
Decyzji nr OŚ.2.2020 z dnia 15 maja 2020 r.  

2. Przedmiotem działania PWK jest w szczego% lnos%ci: 
a) działalnos%c% polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody 
b) działalnos%c% polegająca na zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu s%cieko% w. 

 
§ 19. 

Zgodnie z Decyzją, o kto% rej mowa w § 18, PWK zobowiązane jest w szczego% lnos%ci do:  
1. zapewnienia wysokiej jakos%ci s%wiadczonych usług,  niezawodnos%ci zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego 

odprowadzania s%cieko% w, przestrzegania wymagan%  ograniczania szkodliwego oddziaływania na s%rodowisko 
i utrzymania mozC liwie niskich koszto% w prowadzenia działalnos%ci objęte zezwoleniem 

2. zapewnienia  zdolnos%ci  posiadanych  urządzen%   do  realizacji  dostaw  wody  do  odbiorco% w  w  wymaganych  ilos%ciach 
i pod odpowiednim cis%nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania s%cieko% w w sposo% b ciągły i niezawodny, a takzCe 
zapewnienia nalezCytej jakos%ci dostarczanej wody i odprowadzanych s%cieko% w 

3. spełniania wymagan%  dotyczących jakos%ci wody przeznaczonej do spozCycia przez ludzi, w tym wymagan%  
bakteriologicznych, fizykochemicznych i  organoleptycznych okres%lonych rozporządzeniem  ministra  włas%ciwego 
do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem włas%ciwym do spraw gospodarki wodnej 

4. prowadzenia systematycznej kontroli jakos%ci dostarczanej wody i informowania o ich wynikach Wo% jta Gminy Cedry 
Wielkie 

5. przyłączenia do sieci osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci na warunkach okres%lonych w art. 15 Ustawy 
6. usunięcia na własny koszt skutko% w swojej działalnos%ci, w szczego% lnos%ci do rekultywacji grunto% w, do przywro% cenia 

do stanu pierwotnego ukształtowania terenu 
 

§ 20. 
Działając  na  podstawie    art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/79  z  dnia  27 
kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  oso% b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo% lne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwane dalej RODO, PKW informuje co następuje: 

1. Administratorem  Pan% stwa  danych  osobowych  jest  AQUA  CEDRY  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  83-020  Cedry  Wielkie, 
ul. Osadniko% w Wojskowych 7. 

2. Pan% stwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie: 
a. w  celu  wykonania  okres%lonych  prawnie  obowiązko% w  i  zadan%   realizowanych  dla  dobra  publicznego, 

w szczego% lnos%ci  wynikających  z  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001r  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę 
i zbiorowym  odprowadzaniu  s%cieko% w  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1437  z  po% z%n.  zm.),  a  takzCe  związanych 
z tymzCe zadaniem działan%  

b. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnos%cią gospodarczą Administratora, w tym w celu 
dochodzenia roszczen%  z tytułu prowadzenia działalnos%ci oraz do wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celo% w Administratora w tym realizacji zCądan%  uprawnionych organo% w i słuzCb 
(w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalnos%c% zCądania słuzCb i organo% w 
dotyczących udostępniania Pan% stwa danych osobowych) 

3. Podanie  adresu  e-mail  i  numeru  telefonu  jest  dobrowolne  -  ich  podanie  ułatwi  Administratorowi  kontakt 
z Wnioskodawcą  w  celu  realizacji  umowy.  Wskazane  w  niniejszym  ustępie  dane  nie  będą  wykorzystane 
w innych celach, nizC  realizacja niniejszej umowy. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu 
mozCe byc% w kazCdej chwili wycofana poprzez złozCenie pisemnego wniosku do Administratora. 

4. Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne lecz niezbędne do jej 
realizacji i weryfikacji tozC samos%ci Odbiorcy. 

5. Pan% stwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązko% w 
wynikających z umowy, przepiso% w prawa ciązCących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Odbiorca ma prawo dostępu do tres%ci swoich danych osobowych, a takzCe prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Odbiorca ma ro% wniezC   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Na podstawie obowiązujących przepiso% w (w tym RODO) Administrator mozCe przekazac% dane osobowe innym 

podmiotom wspo% łpracującym i s%wiadczącym usługi na rzecz Administratora, kto% re są niezbędne do realizacji 
umowy  (m.in.  utrzymanie  systemo% w  informatycznych,  obsługa  rachunkowo-księgowa)  W  takim  przypadku 
Administrator  wymaga  od  podmioto% w  wspo% łpracujących  zachowania  poufnos%ci  i  bezpieczen% stwa  informacji 
oraz wykorzystania ich jedynie do realizacji usług s%wiadczonych Administratorowi.  

 
§ 21. 

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Regulaminu  dostarczania  wody 
i odprowadzania   s%cieko% w  obowiązującego  na  terenie  Gminy  Cedry  Wielkie  oraz  przepisy  Kodeksu  Cywilnego 
i ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu s%cieko% w. 

2. Integralną częs%c% umowy stanowi załącznik nr 1 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania  s%cieko% w  
3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąc% na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd włas%ciwy 

dla siedziby PWK. 
4. Wszelkie zmiany tres%ci niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazCnos%ci. 

 
§ 22. 

Odbiorca wyrazCa zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celo% w realizacji praw i obowiązko% w Stron niniejszej 
umowy oraz wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 

 
§ 23. 

Umowa została sporządzona w dwo% ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazCdej ze Stron . 
 

 

  PWK         ODBIORCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skres% lic% 
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