
UMOWA Nr………………………………….. 
o odprowadzanie Wód opadowych lub roztopowych 

 

zawarta w dniu ………………..............(zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów I Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 
przy ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116269, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 
…………………………………….legitymującą się numerem NIP 6171721399 oraz REGON 250737209, 
reprezentowaną przez…………………………………………………………………………………………………………. 
  
zwaną dalej „Usługodawcą”, 

a 

Imię:………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
Nazwisko: ........................................................................................................................ ……………………………... 
Firma (nazwa): ................................................................................................................. ……………………………... 
Adres/adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………. 
PESEL l REGON / NIP: ................................................................................................... ……………………………... 

w którego imieniu działa pełnomocnik / zarządca……………………………………………..…., 

zwaną(y / i) dalej „Usługobiorcą”, o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie odprowadzania Wód opadowych lub roztopowych z 
nieruchomości położonej: 

………………………………………………………………….. ...................... lok……………………do której przysługuje 

Usługobiorcy następujący tytuł prawny…………………………………………………………………., na potwierdzenie 

czego przedstawił Usługodawcy do wglądu…………………………………………………………………..(zwana dalej 

„Nieruchomość”) 

2. Usługobiorca oświadcza, że zawiera Umowę w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego/działalności 
gospodarczej/inne* 

3. Usługobiorca oświadcza, że powierzchnia, z której będą odprowadzane Wody opadowe lub roztopowe wynosi   
dla poszczególnych grup: 

„D1”  .............. …….. m 2 , „D2” …..............…. m2 , „D3” ………………m2, „D4” …………….. m2  Szczegółowy opis 
uwzględniający rodzaj oraz metraż poszczególnych fragmentów powierzchni, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. 

§2 
Oświadczenia stron 

1. Strony zgodnie oświadczają, że odprowadzanie Wód opadowych lub roztopowych na podstawie Umowy 
następuje z Nieruchomości do Kanalizacji deszczowej / Kanalizacji ogólnospławnej*. 
2. Usługobiorca oświadcza, że: 

a) znajduje się w posiadaniu Przyłącza oraz Instalacji wewnętrznej, za które odpowiada na zasadach 
określonych w Ogólnych Warunkach Umowy*/z Nieruchomości Usługobiorcy następuje naturalny spływ 
Wód opadowych lub roztopowych do Sieci*, 

b) Nieruchomość jest/nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe*, 
c) wyraża / nie wyraża zgodę na otrzymanie faktur drogą elektroniczną*. 

3. Usługodawca oświadcza, że: 
a) znajduje się w posiadaniu Kanalizacji deszczowej/Kanalizacji ogólnospławnej, za którą odpowiada na 

zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy*, 
b) znajduje się w posiadaniu Przyłącza, za które odpowiada na zasadach określonych w § 5 ust. 2 

§3 
Miejsce spełnienia świadczenia 

Usługodawca zobowiązuje się odprowadzać Wody opadowe lub roztopowe poczynając od granicy Nieruchomości 
albo w przypadku naturalnego spływu Wód opadowych lub roztopowych z Nieruchomości - od studzienki 
zlokalizowanej na Sieci. 

§4 
Rozliczenia 

 
1.   Rozliczenie odprowadzanych Wód opadowych lub roztopowych z Nieruchomości, odbywać się będzie zgodnie 
z Umową, Ogólnymi Warunkami oraz Cennikiem, 
2. Na dzień zawarcia Umowy: 



a) cena za odprowadzanie 1 m3 Wód opadowych lub roztopowych wynosi dla grupy „D1”…………..zł netto - 
powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. 
 
b) cena za odprowadzenie 1 m3 Wód opadowych lub roztopowych wynosi dla grupy „D2”…………..zł netto - 
powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. 

 
c) cena za odprowadzenie 1 m3 Wód opadowych lub roztopowych wynosi dla grupy „D3”…………..zł netto - 
powiększona o obowiązująca stawkę podatku od towarów i usług. 

 
d) cena za odprowadzanie 1 m3 Wód opadowych lub roztopowych wynosi dla grupy „D4”…………..zł netto - 
powiększona o obowiązująca stawkę podatku od towarów i usług. 

 
e) opłata stała wynosi……………....zł netto - powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. 

 

3. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 

4. Cennik obowiązujący w chwili zawarcia Umowy, stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

§5 
Postanowienia dodatkowe 

1. Warunki wstępu na Nieruchomość Usługobiorcy przedstawicieli Usługodawcy oraz przesłanki zamknięcia 
Przyłącza lub częściowego albo całkowitego ograniczenia spływu określają Ogólne Warunki Umowy. 

2. Usługodawca ma obowiązek: 
 

a) utrzymania Przyłącza we właściwym stanie technicznym, w tym jego naprawy, remontu i 
konserwacji,  

b) usuwania na własny koszt awarii Przyłącza. 

§6 
Postanowienia końcowe 

1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony do dnia …………..……………………………………... 
2.  Integralną część Umowy stanowią Ogólne Warunki Umowy, które zostały przedłożone Usługobiorcy przed 

zawarciem Umowy. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią oraz zobowiązuje się przestrzegać 
ich postanowień. 

3.  Usługobiorca akceptuje fakt, iż zmiana postanowień Ogólnych Warunków Umowy wchodzi w życie w razie 
przedłożenia Usługobiorcy nowej treści Ogólnych Warunków, o ile Usługobiorca nie wypowie Umowy w 
najbliższym terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień Ogólnych Warunków Umowy musi zostać 
doręczona Usługobiorcy przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą wejścia w życie oraz powinna 
wskazywać proponowane zmiany wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy. 

4.  Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędne do wykonania Umowy i 
następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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. Usługobiorca oświadcza, 
iż Usługodawca przekazał mu wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w 
tym w szczególności dane dotyczące administratora danych osobowych, inspektora ochrony danych, celu 
przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania. 

5.  Zmiana Ogólnych Warunków Umowy w sposób opisany w ust. 3 może nastąpić wyłącznie w przypadku 
wystąpienia ważnych powodów, w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa dotyczących zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanie prawomocnego orzeczenia przez 
organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność postanowień „Ogólnych Warunków 
Umowy o odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych” z przepisami prawa oraz w przypadkach 
określonych w § 7 ust. 4 Ogólnych Warunków Umowy. 

6.  Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące między stronami a dotyczące całości lub w 
części zakresu przedmiotowego Umowy. 

7.  Zmiany, uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8.  Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

USŁUGODAWCA         USŁUGOBIORCA 

 
 
Załączniki: 1. OWU; 2. Oświadczenie o sposobie odprowadzania wód opadowych i roztopowych; 3. Cennik 

4. Klauzula informacyjna (dane osobowe) 
 
*   niepotrzebne skreślić 


