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Definicje
§ 1.

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warun-
ków Umowy oraz zawartej Umowy podane po-
niżej określenia oznaczają:
1. Dostawca – Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie, 
ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000116269, legitymująca się numerem 
NIP 617-17-21-399 oraz numerem REGON 
250737209.

2. Odbiorca usług – każdy, kto korzysta 
z usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
świadczonych przez Dostawcę z zakre-
su zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 
zbiorowego odprowadzania ścieków na 
podstawie pisemnej Umowy zawartej 
z Dostawcą.

3. Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2006 r., nr 123, poz. 858 ze zm.).

4. Rozporządzenie taryfowe – Rozporzą-
dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. z  2006 r., nr 127, poz. 886 
ze zm.).

5. Rozporządzenie przemysłowe – Rozpo-
rządzenie Ministra Budownictwa z dnia 
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu re-
alizacji obowiązków dostawców ście-
ków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń ka-
nalizacyjnych (Dz. U. z  2006 r., nr 136,  
poz. 964 ze zm.).

6. Rozporządzenie w sprawie jakości wody 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 
U. z  2007 r., nr 61, poz. 417 ze zm.).

7. Rozporządzenie w sprawie przeciętnych 

norm zużycia wody – Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz. U. z  2000 r., nr 8, 
poz. 70 ze zm.).

8. Regulamin – Uchwała Rady Miejskiej w Ja-
rocinie - Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Jarocin, ogłaszana w dzienniku urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

9. Umowa –  umowa o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie ścieków zawarta z Od-
biorcą usług. 

10. Ogólne Warunki – Niniejszy dokument, 
stanowiący integralną część Umowy, 
przedkładany Odbiorcy usług przed zawar-
ciem Umowy. Zmiana postanowień Ogól-
nych Warunków wchodzi w życie w razie 
przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści 
Ogólnych Warunków, o ile Odbiorca usług 
nie wypowie Umowy w najbliższym ter-
minie jej wypowiedzenia. Zmiana posta-
nowień Ogólnych Warunków musi zostać 
doręczona Odbiorcy usług  przynajmniej 
na miesiąc przed planowaną datą wejścia 
w życie oraz powinna wskazywać propo-
nowane zmiany wraz z informacją o pra-
wie do wypowiedzenia Umowy. Zmiana 
„Ogólnych Warunków Umowy o zaopa-
trzenie w wodę lub odprowadzanie ście-
ków” w sposób opisany powyżej może 
nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpie-
nia ważnych powodów, takich jak: zmiana 
przepisów prawa dotyczących zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego od-
prowadzania ścieków, wydanie prawo-
mocnego orzeczenia przez organy admini-
stracji publicznej lub sądy stwierdzającego 
niezgodność postanowień „Ogólnych Wa-
runków Umowy o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie ścieków”  z przepisami 
prawa.

2.  Innym użytym w Ogólnych Warun-
kach pojęciom należy przypisywać znaczenie 
jakie nadają im przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności Ustawa.

Rozdział I
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Rozdział II
Podstawy działalności Dostawcy – ustalenia zawarte w zezwoleniu  
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków

i ograniczania szkodliwego oddziały-
wania na środowisko oraz utrzymanie 
możliwie niskich kosztów prowadzenia 
działalności objętej zezwoleniem.

2.  Dostawca zobowiązany jest zapewnić 
realizację dostaw wody w wymaga-
nych ilościach, pod odpowiednim ci-
śnieniem w sposób ciągły i niezawod-
ny, a także zapewnić należytą jakość 
dostarczanej wody.

3.  Dostawca zobowiązany jest do speł-
niania wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, w tym wymagań bakteriologicz-
nych, fizykochemicznych i organolep-
tycznych określonych rozporządze-
niem ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej.

4.  Dostawca zobowiązany jest do pro-
wadzenia systematycznej kontroli ja-
kości dostarczanej wody.

5.  Dostawca realizując zezwolenie, zo-
bowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na obszarze jego dzia-
łania.

3. Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji ze-
zwolenia i przestrzegania regulaminu, o którym 
mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy:

1.  Dostawca zobowiązany jest do pro-
wadzenia dokumentacji jakości świad-
czonych usług, obejmującej w szcze-
gólności:
• ewidencję skarg i wniosków oraz 

dokumentacje ich załatwienia,
• ewidencję awarii, 
• ewidencję i archiwum sprawoz-

dań z kontroli Dostawcy doko-
nywanych przez organy upoważ-
nione do ich przeprowadzenia 
w związku z prowadzoną przez 
Dostawcę działalnością na pod-
stawie zezwolenia.

2.  Dostawca zobowiązany jest do przed-
kładania Burmistrzowi Jarocina rocz-

§ 2.
Dostawca oświadcza, że prowadzi dzia-

łalność gospodarczą w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Jarocin od 10 
stycznia 2003 r. na podstawie decyzji Burmistrza 
Jarocina nr RIGK-6431/1/03 z dnia 10 stycznia 
2003 r., sprostowanej Postanowieniem Burmi-
strza Jarocina nr WGKI.7021.44.2014 z dnia 1 
sierpnia 2014 r. oraz zmienionej decyzją Burmi-
strza Jarocina nr WGKI.7021.44.2014 z dnia 22 
sierpnia 2014 r., zezwalającej na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, zawierającej w szcze-
gólności: 

1. Przedmiot i obszar działalności:
1.  Przedmiotem działania Dostawcy 

jest:
• ujmowanie, uzdatnianie i dostar-

czanie wody,
• odprowadzanie i oczyszczanie ście-

ków.
 Zgodnie z Polską Klasyfikacja Działal-
ności (PKD) powyższa działalność Do-
stawcy oznaczona jest następującymi 
symbolami:
• 36.00.Z pobór uzdatnianie i do-

starczanie wody,
• 37.00.Z odprowadzanie i oczysz-

czanie ścieków.
2. Obszarem działania Dostawcy jest te-

ren Gminy Jarocin.
2. Wymagania w zakresie jakości usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych:

1.  Prowadzona działalność, odbywać się 
musi na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków oraz na 
warunkach określonych w przepisach 
wykonawczych do tej ustawy. Dostaw-
ca zobowiązany jest w szczególności 
do świadczenia wysokiej jakości usług, 
niezawodności zbiorowego zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, przestrzegania wymagań 
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nego sprawozdania finansowego do-
tyczącego roku poprzedzającego oraz 
rocznych informacji dotyczących roku 
poprzedzającego o: 
• realizacji skarg i wniosków,
• występujących awariach,
• wnioskach pokontrolnych z prze-

prowadzonych kontroli zewnętrz-
nych związanych z działalnością 
prowadzoną przez Dostawcę na 
podstawie zezwolenia,

• jakości usług zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków,

• realizacji inwestycji ujętych 
w Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym.

3.  Burmistrz Jarocina uprawniony jest 
do przeprowadzenia kontroli działal-
ności Dostawcy związanej z realizacją 
zezwolenia, zwłaszcza gdy zostaną 
zgłoszone przez Odbiorców usług 
istotne nieprawidłowości w jego dzia-
łalności.

4. Warunki wprowadzania ograniczeń dostar-
czania wody w przypadku wystąpienia jej nie-
doboru:

1.  W przypadku niedoboru wody spo-
wodowanego niedostateczną wy-
dajnością ujęć lub ograniczoną prze-
pustowości sieci wodociągowych, 
Dostawca zobowiązany jest do opra-
cowania i wdrożenia programu dostaw 
wody w warunkach jej niedoboru, 
uwzględniającego rotacyjne ograni-
czenia lub przerwy w dostawach wody 
dla poszczególnych rejonów gminy, jak 
również poprzez ograniczenie zużycia 
wody na inne cele niż zaopatrzenie 
ludności.

2.  W przypadku zaistnienia przerw 
w dostarczaniu wody na skutek siły 
wyższej, a także zdarzeń nagłych, nie-
przewidywalnych i niezależnych od 
Dostawcy, takich jak klęski żywiołowe, 
powódź, susza, skażenia wody wycie-
kami paliw ciekłych, Dostawca zobo-
wiązany jest do:
• niezwłocznego poinformowania 

z zaistniałej sytuacji Odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjętej 
w danej miejscowości,

• uruchomienia zastępczych punk-
tów poboru wody rozmieszczo-
nych w sposób umożliwiający ko-

rzystanie z nich przez Odbiorców 
usług i opublikowanie informacji 
i ich usytuowaniu,

• niezwłocznego przystąpienia do 
usuwania skutków awarii lub zda-
rzeń nagłych, bądź wynikających 
z działania siły wyższej.

5. Zobowiązanie do prowadzenia przez Dostaw-
cę racjonalnej gospodarki w zakresie działalno-
ści objętej zezwoleniem:

1.  Dostawca zobowiązany jest do prowadze-
nia działalności w sposób zapewniają-
cy optymalizację kosztów oraz opłat za 
świadczone usługi,

2.  Dostawca zobowiązany jest do ustalenia 
opłat w oparciu o niezbędne przycho-
dy, których wartość pokrywa uza-
sadnione wydatki związane z eks-
ploatacją, utrzymaniem i rozwojem 
urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, ponoszonych dla zapewnie-
nia odpowiedniej ilości i jakości usług, 
z uwzględnieniem kryterium racjonali-
zacji prowadzonej działalności.

3.  Dostawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia przedsięwzięć racjona-
lizujących zużycie wody oraz odpro-
wadzenie ścieków w wieloletnich pla-
nach rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

6. Warunki cofnięcia zezwolenia:
    Burmistrz cofa zezwolenie w przypadku, gdy:

•  wydano prawomocne orzeczenie 
zakazujące Dostawcy wykonywania 
działalności gospodarczej objętej ze-
zwoleniem,

•  Dostawca przestał spełniać warunki 
określone przepisami prawa, wymaga-
ne do wykonywania działalności obję-
tej zezwoleniem,

•  Dostawca nie usunął, w wyznaczo-
nym przez Burmistrza terminie, stanu 
faktycznego lub prawnego niezgodne-
go z przepisami prawa regulującymi 
działalność gospodarczą objętą zezwo-
leniem. 

7. Warunki dotyczące okoliczności, w których 
zezwolenie może być cofnięte bez odszkodo-
wania:
Burmistrz może cofnąć zezwolenie bez odszko-
dowania w przypadku, gdy:

•  przepisy odrębne tak stanowią,
•  Dostawca nie podjął, mimo wezwa-

nia, lub zaprzestał wykonywania dzia-
łalności określonej w zezwoleniu.
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maniem przez Odbiorcę usług właściwej 
jakości ścieków odprowadzanych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych oraz utrzymaniem 
przyłącza kanalizacyjnego będącego w po-
siadaniu Odbiorcy usług, w tym usuwania 
jego awarii. 

§ 4.
1. Zabronionym jest wprowadzanie ścieków 

bytowych i ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych 
do odprowadzania wód opadowych, a tak-
że wprowadzanie ścieków opadowych 
i wód drenażowych do kanalizacji sanitar-
nej.

2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do 
urządzeń kanalizacyjnych nie mogą prze-
kraczać dopuszczalnej wartości wskaźni-
ków zanieczyszczeń określanych w taryfie, 
Rozporządzeniu przemysłowym, Umowie 
i Ogólnych Warunkach.

3. Przekroczenie wskaźników jakościowych 
ścieków przemysłowych odprowadzanych 
do kanalizacji Dostawcy jest podstawą na-
liczenia opłat za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy okre-
ślanych zgodnie z taryfą, Rozporządze-
niem przemysłowym, Umową i Ogólnymi 
Warunkami.

4. Dostawca jest obowiązany do prowadzenia 
regularnej kontroli ilości i jakości odpro-
wadzanych ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych oraz kontroli przestrzega-
nia warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych.

§ 3.
1. Dostawca oświadcza, że na warunkach 

określonych w Ustawie, Umowie oraz 
Ogólnych Warunkach zapewnia dosta-
wę wody lub odprowadzanie ścieków 
do/z nieruchomości, o której mowa 
w Umowie, zgodnie z wydanymi warun-
kami technicznymi przyłączenia nierucho-
mości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym 
użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05 
MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w grani-
cach technicznych możliwości świadcze-
nia usług wyznaczonych m.in. strukturą 
i średnicą sieci, przyłącza oraz instalacji 
wewnętrznej Odbiorcy usług.

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać 
wodę w sposób ciągły i niezawodny, w wa-
runkach należytego wykonywania przez 
Odbiorcę usług obowiązków określonych 
w Ustawie, Umowie i Ogólnych Warun-
kach, w szczególności związanych z utrzy-
maniem przyłącza wodociągowego, będą-
cego w posiadaniu Odbiorcy usług, w tym 
usuwania jego awarii.

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać 
wodę o parametrach nieprzekraczających 
wymienionych wartości: żelazo: 200 µg 
Fe/I, mangan: 50 µg Mn/l, jon amonowy: 
0,50 mg NH4+11, azotany: 50 mg NO3-/I, 
azotyny: 0,50 mg NO2-/I :fluorki 1,50 mg 
F/I, mętność: 1NTU; pH: 6,5-9,5, twardość 
CaCO3 60-500 mg/l. 

4. Dostawca zobowiązuje się odbierać ście-
ki w sposób ciągły i niezawodny, w wa-
runkach należytego wykonywania przez 
Odbiorcę usług obowiązków określonych 
w Ustawie, Umowie i Ogólnych Warun-
kach, w szczególności związanych z dotrzy-

Rozdział III
Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych  
lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia

Rozdział IV
Warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych  
lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług

§ 5.
1. W przypadku wystąpienia awarii przyłą-

cza wodociągowego lub kanalizacyjnego 
znajdującego się w posiadaniu Odbior-
cy usług, jest on zobowiązany do bez-
zwłocznego powiadomienia Dostawcy  

o zaistniałej awarii oraz jej usunięcia na 
własny koszt. 

2. Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy usług, po-
woduje: 
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• zagrożenie obniżenia poziomu 
usług świadczonych przez Do-
stawcę,

• niebezpieczeństwo poniesienia 
szkody przez Dostawcę lub osoby 
trzecie,

• zagrożenie dla środowiska,
 Dostawca jest uprawniony do podjęcia 

wszelkich technicznie dostępnych działań, 
celem usunięcia zagrożenia lub niebezpie-
czeństwa. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 2 i braku reali-
zacji przez Odbiorcę usług obowiązku 
usunięcia awarii w terminie 5 dni od jej 
zaistnienia, na zasadach określonych  
w ust. 1, Dostawca jest zobowiązany do 
usunięcia awarii przyłącza i powiadomie-
nia Odbiorcy usług o zamiarze rozpoczę-
cia robót. Kosztami zastępczego usunięcia 
awarii Dostawca obciąża Odbiorcę usług.

§ 6.
1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków następują na 
podstawie określonych w taryfach cen 
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków.

2. Stawki opłaty abonamentowej, regulowa-
ne są przez Odbiorcę usług niezależnie od 
tego, czy pobierał wodę lub odprowadzał 
ścieki w danym okresie rozliczeniowym.

3. Zmianę taryf Dostawca ogłasza w miej-
scowej prasie lub w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

4. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości 
ustala się: 

• na podstawie wskazań wodomierza głów-
nego,

• w przypadku rozliczeń z osobami korzysta-
jącymi z lokali w budynku wielolokalowym 
– na podstawie wskazań wodomierza loka-
lowego, 

• w przypadku braku wodomierza główne-
go lub wodomierza lokalowego – zgodnie  
z przepisami dotyczącymi przeciętnych 
norm zużycia wody,

• w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wego działania wodomierza głównego, 
wodomierza lokalowego – na podstawie 
średniego zużycia wody w okresie 3 mie-
sięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
działania wodomierza, a gdy nie jest to 
możliwe na podstawie średniego zużycia 
wody w analogicznym okresie roku ubie-
głego lub iloczynu średniomiesięcznego 
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby 
miesięcy nieprawidłowego działania wo-
domierza,

• w rozliczeniach z osobami korzystającymi 

Rozdział V
Sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń

z lokali w budynku wielolokalowym oraz  
z właścicielem lub zarządcą tego budyn-
ku należności za dostarczoną wodę mogą 
być regulowane na podstawie prognozy 
ilości usług, które mają być świadczone 
przez Dostawcę, prognoza jest ustalana na 
podstawie średniego zużycia wody w ubie-
głym okresie rozliczeniowym. 

5. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się:
• na podstawie wskazań urządzenia pomia-

rowego,
• w przypadku braku urządzenia pomia-

rowego – jako równą ilości wody dostar-
czonej do nieruchomości lub określonej 
w Umowie,

• w przypadku braku urządzenia pomia-
rowego, ilość odprowadzonych ścieków 
ustala się jako równą ilości wody po-
branej pomniejszonej o ilość wody bez-
powrotnie zużytej przez Odbiorcę usług, 
jeżeli ilość tę można ustalić na podsta-
wie wskazań sprawnego technicznie  
i posiadającego ważną cechę legalizacyjną, 
wodomierza dodatkowego, zainstalowa-
nego na koszt Odbiorcy usług,

• w rozliczeniach z osobami korzystającymi 
z lokali w budynku wielolokalowym oraz  
z właścicielem lub zarządcą tego budynku 
należności za odprowadzone ścieki mogą 
być regulowane na podstawie prognozy 
ilości usług, które mają być świadczone 
przez Dostawcę, prognoza jest ustalana na 
podstawie średniego zużycia wody w ubie-
głym okresie rozliczeniowym,

• w rozliczeniach z Odbiorcą usług pobiera-
jącym wodę tylko z ujęć własnych i wpro-
wadzającym ścieki do urządzeń Dostawcy, 
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w przypadku braku urządzenia pomiaro-
wego, ilość odprowadzanych ścieków jest 
ustalana jako równa ilości wody pobranej, 
określonej na podstawie wskazań spraw-
nego technicznie i posiadającego ważną 
cechę legalizacyjną wodomierza zainstalo-
wanego na własnym ujęciu wody, na koszt 
Odbiorcy usług,

• w rozliczeniach z Odbiorcą Usług pobiera-
jącym wodę z ujęć własnych oraz urządzeń 
Dostawcy i wprowadzającym ścieki do 
urządzeń Dostawcy, w razie braku urzą-
dzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych 
ścieków jest ustalona jako suma wskazań 
wodomierza głównego i sprawnego tech-
nicznie, posiadającego ważną cechę lega-
lizacyjną wodomierza zainstalowanego na 
własnym ujęciu, na koszt Odbiorcy Usług,

• w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wego działania urządzenia pomiarowego, 
wodomierza dodatkowego, wodomie-
rza zainstalowanego na własnym ujęciu 
wody ilość odprowadzanych ścieków jest 
ustalana na podstawie średniej ilości od-
prowadzanych ścieków w okresie 3 mie-
sięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
działania urządzenia pomiarowego, wo-
domierza dodatkowego, wodomierza za-
instalowanego na własnym ujęciu wody, 
a gdy nie jest to możliwe na podstawie 
średniej ilości odprowadzanych ścieków 
w analogicznym okresie roku ubiegłego 
lub iloczynu średniomiesięcznego zrzutu 
ścieków w roku ubiegłym i liczby miesię-
cy nieprawidłowego działania urządzenia 
pomiarowego, wodomierza dodatkowego, 
wodomierza zainstalowanego na własnym 
ujęciu wody.

6. Jeżeli Odbiorcą usług Dostawcy jest wy-
łącznie właściciel lub zarządca budynku 
wielolokalowego lub budynków wieloloka-
lowych, jest on obowiązany do rozliczenia 
kosztów tych usług.

7. W rozliczeniach z właścicielem lub zarząd-
cą budynku wielolokalowego (lub budyn-
ków wielolokalowych), w którym Dostaw-

ca zawarł również umowę o zaopatrzenie  
w wodę lub odprowadzanie ścieków z oso-
bami korzystającymi z lokali, Dostawca 
obciąża należnościami za świadczone 
usługi właściciela lub zarządcę budynku 
wielolokalowego (lub budynków wielolo-
kalowych) na podstawie różnicy wskazań 
wodomierza głównego i sumy wskazań 
wodomierzy lokalowych.

8. W przypadku zawarcia umowy o zaopa-
trzenie w wodę lub odprowadzanie ście-
ków z osobami korzystającymi z lokali 
w budynku wielolokalowym właściciel lub 
zarządca budynku wielolokalowego roz-
liczają różnicę wskazań, o których mowa 
w ust. 7 dokonując wyboru metody rozli-
czania różnicy tych wskazań. Należnościa-
mi wynikającymi z przyjętej metody rozli-
czania obciąża osobę korzystającą z lokalu 
w tych budynkach.

§ 7.
1. Dostawca za świadczone usługi wystawia 

faktury, po dokonaniu odczytu wodomie-
rza głównego, wodomierza lokalowego, 
wodomierza dodatkowego, wodomierza 
zainstalowanego na własnym ujęciu wody, 
urządzenia pomiarowego, z zastrzeżeniem 
§ 6 ust. 4 pkt 5) i § 6 ust. 5 pkt 4) Ogólnych 
Warunków. 

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za do-
starczoną wodę i odprowadzone ścieki 
w terminie określonym w fakturze, który 
nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej 
wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrze-
żeń do wysokości faktury nie wstrzymuje 
jej zapłaty.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zo-
stanie ona zaliczona na poczet przyszłych 
należności lub, na żądanie Odbiorcy usług, 
zostanie ona zwrócona w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

5. Za opóźnienie w zapłacie należności Od-
biorca usług może zostać obciążony odset-
kami ustawowymi.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 8.
Odbiorca usług ma prawo do:
1. otrzymywania dostaw wody do miej-

sca spełnienia świadczenia określonego 

w Umowie, o odpowiednim ciśnieniu, 
ilości i jakości, w sposób ciągły i niezawod-
ny, zgodnie z Ustawą, Rozporządzeniem 
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w sprawie jakości wody, postanowieniami 
Umowy i Ogólnych Warunków, 

2. odprowadzania o odpowiedniej ilości 
ścieków z miejsca spełnienia świadczenia 
określonego w Umowie, w sposób ciągły 
i niezawodny, zgodnie z Ustawą, właści-
wymi przepisami prawa, postanowieniami 
Umowy i Ogólnych Warunków,

3. składania reklamacji zgodnie z § 14 Ogól-
nych Warunków,

4. wystąpienia do Dostawcy z  wnioskiem 
o sprawdzenie prawidłowości działania 
wodomierza głównego. 

§ 9.
1. Dostawca ma prawo:

1. odciąć dostawę wody lub zamknąć przy-
łącze kanalizacyjne, jeżeli: 

2. przyłącze wodociągowe lub przyłącze 
kanalizacyjne wykonano niezgodnie 
z przepisami prawa,

3. Odbiorca usług nie uiścił należności za 
pełne dwa okresy obrachunkowe, na-
stępujące po dniu otrzymania upomnie-
nia w sprawie uregulowania zaległej 
należności,

4. jakość wprowadzanych ścieków nie 
spełnia wymogów określonych w prze-
pisach prawa lub stwierdzono celowe 
uszkodzenie albo pominięcie urządzenia 
pomiarowego,

5. został stwierdzony nielegalny pobór 
wody lub nielegalne odprowadzanie 
ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak 
również przy celowo uszkodzonych albo 
pominiętych wodomierzach lub urzą-
dzeniach pomiarowych.

6. do naliczenia opłat za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
Dostawcy, zgodnie z zasadami określo-
nymi w taryfie, Rozporządzeniu przemy-
słowym i § 15 Ogólnych Warunków. 

2. Osoby reprezentujące Dostawcę, po okaza-
niu legitymacji służbowej i pisemnego upoważ-
nienia, mają prawo wstępu na teren nierucho-
mości oraz do obiektu budowlanego, w celu: 

1. zainstalowania lub demontażu wodo-
mierza głównego,

2. przeprowadzenia kontroli urządzenia 
pomiarowego, wodomierzy zainstalo-
wanych przy punktach czerpalnych i do-
konania odczytu ich wskazań oraz doko-

nania badań i pomiarów, 
3. przeprowadzenia przeglądów i napraw 

urządzeń posiadanych przez Dostawcę,
4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków od-

prowadzanych przez Odbiorcę usług,
5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub 

przyłącza kanalizacyjnego lub założenia 
plomb na zamkniętych zaworach odci-
nających dostarczanie wody do lokalu,

6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowe-
go lub przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie   
z postanowieniami § 5 Ogólnych Warun-
ków.

3. W razie odcięcia dostawy wody w przypad-
ku gdy Odbiorca usług nie uiścił należności za 
pełne dwa okresy obrachunkowe, następują-
ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie 
uregulowania zaległej opłaty, Dostawca jest 
zobowiązany do równoczesnego udostępnienia 
zastępczego punktu poboru wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi i poinformowania  
o możliwościach korzystania z tego punktu.
4. Dostawca o zamiarze odcięcia dostawy wody 
lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz  
o miejscach i sposobie udostępniania zastęp-
czych punktów poboru wody zawiadamia Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go, Burmistrza Jarocina oraz Odbiorcę usług,  
co najmniej na 20 dni przed planowanym ter-
minem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego.

§ 10.
1. Odbiorca usług ma obowiązek zapewnić nie-
zawodne działanie posiadanych instalacji i przy-
łączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy 
kanalizacyjnych. 
2. Odbiorca usług ma obowiązek:

1. utrzymania posiadanych przyłączy, 
w tym ich naprawy, remontu  i konser-
wacji,

2. usuwania na własny koszt awarii posia-
danych przyłączy,

3. natychmiastowego powiadomienia Do-
stawcy o awarii posiadanych przyłączy, 

4. niewykonywania jakichkolwiek czynno-
ści mogących wpłynąć na zmianę stanu 
technicznego urządzeń i przyrządów na-
leżących do Dostawcy, a w szczególności  
wodomierza głównego,

5. niedokonywania bez zgody Dostawcy 
zmiany lokalizacji wodomierza główne-
go,
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6. zapewnienia Dostawcy możliwości wy-
konania niezbędnych napraw urządzeń 
i przyłączy posiadanych przez Dostawcę,

7. zainstalowania i utrzymania antyskaże-
niowych zaworów zwrotnych zgodnie 
z obowiązującymi Polskimi Normami, 
o ile taki obowiązek wynika dla Odbior-
cy usług z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa,

8. nie odprowadzania do urządzeń Do-
stawcy substancji, które wskutek swoje-
go składu chemicznego lub temperatury 
mogłyby uszkodzić urządzenia kanaliza-
cyjne Dostawcy, powodować zagrożenie 
pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać 
szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie 
osób obsługujących lub powodować za-
grożenie środowiska naturalnego,

9. wydzielenia i utrzymania we właściwym 
stanie technicznym pomieszczenia, 
w którym zainstalowany jest wodomierz 
główny lub szczelnej studni wodomie-
rzowej, w sposób zapewniający osobom 
reprezentującym Dostawcę swobod-
ny dostęp do wodomierza głównego 
w celu i na warunkach opisanych w § 9 
ust. 2 Ogólnych Warunków,

10. wydzielenia i utrzymania we właściwym 
stanie technicznym miejsca, w którym 
zainstalowany jest wodomierz dodatko-
wy, wodomierz lokalowy lub wodomierz 
zainstalowany na własnym ujęciu wody, 
w sposób zapewniający osobom repre-
zentującym Dostawcę swobodny dostęp 
do wodomierza w celu i na warunkach 
opisanych w § 9 ust. 2 Ogólnych Warun-
ków,

11. nie odprowadzania do urządzeń Do-
stawcy substancji mogących negatyw-
nie wpłynąć na funkcjonowanie urzą-
dzeń Dostawcy, a w szczególności:

• odpadów stałych, które mogą 
powodować zmniejszenie prze-
pustowości przewodów kanali-
zacyjnych, a szczególności żwiru, 
piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, 
drożdży, szczeciny, ścinków skór, 
tekstyliów, włókien - nawet jeżeli 
znajdują się one w stanie rozdrob-
nionym,

• odpadów płynnych nie mieszają-
cych się z wodą, a w szczególności 
sztucznych żywic, lakierów, mas 

bitumicznych, smół i ich emulsji, 
mieszanin cementowych,

• substancji palnych i wybucho-
wych, których punkt zapłonu znaj-
duje się w temperaturze poniżej 
85ºC, a w szczególności benzyn, 
nafty, oleju opałowego, karbidu,

• substancji żrących i toksycznych, 
a w szczególności mocnych kwa-
sów i zasad, formaliny, siarczków, 
cyjanków oraz roztworów amo-
niaku, siarkowodoru i cyjanowo-
doru,

• odpadów i ścieków z hodowli 
zwierząt, a w szczególności gno-
jówki, gnojownicy, obornika, ście-
ków z kiszonek,

• innych substancji, które wskutek 
swojego składu chemicznego lub 
temperatury mogłyby uszkodzić 
urządzenia kanalizacyjne Spółki, 
powodować zagrożenie pożaro-
we lub wybuchowe oddziaływać 
szkodliwie na bezpieczeństwo 
i zdrowie osób obsługujących lub 
powodować zagrożenie środowi-
ska naturalnego.

12. natychmiastowego powiadomienia Do-
stawcy o stwierdzeniu zerwania plomby 
wodomierza głównego, wodomierza lo-
kalowego, wodomierza dodatkowego, 
wodomierza zainstalowanego na wła-
snym ujęciu wody ich osłon, uszkodze-
nia wodomierza, jego przemieszczenia 
lub kradzieży oraz innych okoliczno-
ściach powodujących brak możliwości 
dokonania prawidłowego odczytu lub 
umożliwiających podważenie wiarogod-
ności tego odczytu,

13. pokrycia kosztów sprawdzenia wodo-
mierza głównego dokonanego na wnio-
sek Odbiorcy usług, w przypadku gdy 
sprawdzenie prawidłowości działania 
wodomierza nie potwierdza zgłoszo-
nych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, 

14. pokrycia kosztów sprawdzenia wodo-
mierza lokalowego, wodomierza dodat-
kowego i wodomierza zainstalowanego 
na własnym ujęciu wody dokonanego 
na wniosek Odbiorcy usług,

15. zawiadomienia Dostawcy o mającej na-
stąpić zmianie określonego w Umowie 
celu zużywanej wody lub rodzaju odpro-
wadzanych ścieków,
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16. naprawy i legalizacji wodomierza dodat-
kowego, wodomierza lokalowego i wo-
domierza zainstalowanego na własnym 
ujęciu wody, zapewniając sprawność 
tych  urządzeń,

17. zgłaszania Dostawcy faktu legalizacji, 
wymiany lub montażu wodomierza do-
datkowego, wodomierza lokalowego, 
wodomierza zainstalowanego na wła-
snym ujęciu wody, urządzenia pomiaro-
wego w celu założenia plomby, spisania 
protokołu i wykonania rozliczenia.

3. Do obowiązków Odbiorcy usług wprowadza-
jącego ścieki przemysłowe do urządzeń kanali-
zacyjnych Dostawcy należy ponadto: 
1. niezwłoczne powiadamianie Dostawcy 

o awarii powodującej zrzut niebezpiecz-
nych substancji do urządzeń kanaliza-
cyjnych, w celu podjęcia odpowiednich 
przedsięwzięć zmniejszających skutki awa-
rii,

2. instalowanie niezbędnych urządzeń pod-
czyszczających ścieki przemysłowe i prawi-
dłowa eksploatacja tych urządzeń,

3. umożliwienie Dostawcy dostępu w każ-
dym czasie do miejsc kontroli ilo-
ści i jakości ścieków przemysłowych 
wprowadzanych do tych urządzeń 
oraz przeprowadzania kontroli sieci  
i urządzeń do podczyszczania ścieków bę-
dących własnością lub znajdujących się 
w posiadaniu Odbiorcy usług,

4. wykonywanie wewnętrznej kontroli prze-
strzegania dopuszczalnych ilości i natężeń 
dopływu ścieków przemysłowych oraz ich 
wskaźników zanieczyszczenia,

5.  udostępnianie Dostawcy wyników 
wewnętrznej kontroli oraz informacji na 
temat posiadanych urządzeń podczyszcza-
jących ścieki, a także rodzaju i źródeł sub-
stancji niebezpiecznych wprowadzanych 
do ścieków,

6. zainstalowanie na żądanie Do-
stawcy urządzeń pomiarowych 
służących do określania ilości  
i jakości ścieków przemysłowych, jeżeli 
takie wymaganie jest uzasadnione możli-
wością wystąpienia zagrożeń dla bezpie-
czeństwa lub zdrowia osób obsługujących 
urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeń-
stwa konstrukcji budowlanych i wyposaże-
nia technicznego urządzeń kanalizacyjnych 
lub procesu oczyszczania ścieków.

§ 11.
1. Dostawca zapewnia zdolność posiadanych 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-
cyjnych do realizacji dostaw wody w wymaga-
nej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz 
odprowadzania ścieków w wymaganej ilości, 
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia 
należytą jakość dostarczanej wody. 
2. Do obowiązków Dostawcy należy w szczegól-
ności:
1. dostarczanie w sposób ciągły wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości 
badanej przed zaworem za wodomierzem 
głównym, z zastrzeżeniem postanowień 
Umowy i Ogólnych Warunków,

2. odbieranie w sposób ciągły ścieków okre-
ślonych w Umowie w stanie i składzie 
zgodnym z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, z zastrzeżeniem postanowień 
Umowy i Ogólnych Warunków,

3. utrzymanie w należytym stanie technicz-
nym urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych służących świadczeniu 
usług na rzecz Odbiorcy usług, 

4. usuwanie awarii urządzeń i przyłączy  wo-
dociągowych oraz kanalizacyjnych będą-
cych w jego posiadaniu,

5. zakup, zainstalowanie, wymiana i utrzy-
mywanie wodomierza głównego,

6. odpłatne usuwanie awarii przyłączy będą-
cych w posiadaniu Odbiorcy usług, w przy-
padku zaistnienia okoliczności określonych 
w § 5 Ogólnych Warunków,

7. powiadamianie Odbiorcy usług o ma-
jącej nastąpić przerwie lub ogranicze-
niu w dostawie wody spowodowanej 
wykonaniem planowanych prac kon-
serwacyjnych, remontowych lub mo-
dernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub 
w inny zwyczajowo przyjęty sposób,  
na co najmniej 48 godzin przed planowa-
nym terminem zaistnienia takiej przerwy,

8. niezwłoczne powiadamianie Odbiorcy 
usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, 
o zaistniałych nieplanowanych, awaryj-
nych przerwach bądź ograniczeniach 
w dostawie wody, o ile czas ich trwania 
przekracza 6 godzin,

9. zapewnienie zastępczego punkt poboru 
wody wraz z poinformowaniem Odbiorcy 
usług o jego lokalizacji, w przypadku prze-
rwy w dostawie wody, przekraczającej 12 
godzin.
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3. W przypadku planowanych prac konserwacyj-
nych, remontowych lub modernizacyjnych lub 
wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych 
lub kanalizacyjnych Dostawcy, a także innych 
zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależ-
nych od Dostawcy, które powodują przerwy 
lub ograniczenia w dostawie wody lub odpro-

wadzaniu ścieków, Dostawca powiadamiając  
o powyższych zdarzeniach Odbiorcę usług, 
podaje przewidywany czas planowanych prac, 
usuwania awarii lub trwania przerw i ograni-
czeń w dostawie wody lub odprowadzaniu ście-
ków. 

Rozdział VII
Odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków Umowy

§ 12.
1. Dostawca zobowiązany jest do naprawie-

nia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania 
wynikającego z Umowy, chyba że niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Do-
stawca odpowiedzialności nie ponosi. 

2. Odbiorca usług może domagać się ob-
niżenia należności w razie dostarczania 
wody o pogorszonej bądź złej jakości lub 
o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne 
korzystanie z wody, zaistniałych na skutek 
okoliczności za które Dostawca ponosi od-
powiedzialność.

3. Odbiorca usług może domagać się obniże-
nia należności za ścieki nie wprowadzone 
do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy na 
skutek okoliczności za które Dostawca po-
nosi odpowiedzialność. 

4. W przypadku stwierdzenia zdarzeń opisa-
nych powyżej Odbiorca usług jest powi-
nien:

• niezwłocznie zgłosić awarię pod numer 
telefonu: pogotowie wodociągowe 
62 749 3883, pogotowie kanalizacyjne 
62 747 3234 – czynny całą dobę,

• niezwłocznie podjąć działań w kierunku 
lokalizacji i usunięcia awarii celem mini-
malizacji strat.

5. Dostawca nie odpowiada za szkody zawi-
nione przez Odbiorcę usług spowodowa-
ne:

• wadliwym (w tym sprzecznym z pra-
wem) wykonaniem lub złym funkcjo-
nowaniem wewnętrznej instalacji wo-
dociągowej lub kanalizacyjnej Odbiorcy 
usług,

• wadliwym (w tym sprzecznym z pra-
wem) wykonaniem lub złym funkcjono-
waniem przyłączy wodociągowego lub 

kanalizacyjnego, znajdujących się w po-
siadaniu Odbiorcy usług,

• awarią instalacji lub przyłączy znajdują-
cych się w posiadaniu Odbiorcy usług,

• niewykonywaniem lub nienależytym 
wykonaniem przez Odbiorcę usług obo-
wiązków wynikających z Ustawy, innych 
przepisów prawa oraz Umowy i Ogól-
nych Warunków. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie 
wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień 
Odbiorcy usług do dochodzenia naprawie-
nia szkody na podstawie ogólnie obowią-
zujących przepisów prawa, w szczególno-
ści gdy Dostawca odpowiada na zasadzie 
ryzyka.

7. Dostawca może dochodzić odszkodowania 
na zasadach ogólnych w związku z niewy-
konaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy i Ogólnych Warunków przez Od-
biorcę usług, w szczególności w przypad-
ku: 

• stwierdzenia nielegalnego poboru wody 
i/lub nielegalnego odprowadzania ście-
ków,

• stwierdzenia uszkodzenia lub zabo-
ru wodomierza głównego powsta-
łych na skutek okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi Odbiorca 
usług, w szczególności w związku  
z niedopełnieniem obowiązków Odbior-
cy usług określonych w Ustawie, Umo-
wie i Ogólnych Warunkach,

• stwierdzenia niesprawności lub nie-
prawidłowości wskazań wodomierza 
głównego, wodomierza dodatkowego, 
wodomierza lokalowego, wodomierza 
na własnym ujęciu wody, urządzenia 
pomiarowego powstałych na skutek 
okoliczności za które odpowiedzialność 



  Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie   13

ponosi Odbiorca usług, w szczególności 
w wyniku wpływania na zmianę, zatrzy-
manie, utratę właściwości lub funkcji 

metrologicznych wymienionych przy-
rządów pomiarowych.

Rozdział VIII
Warunki wypowiedzenia Umowy

§ 13.
1. Umowa może być rozwiązana przez Od-

biorcę usług za miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, dokonanym w każdym 
czasie, przez złożenie pisemnego oświad-
czenia w siedzibie Dostawcy lub przesłanie 
listem poleconym albo doręczenie w inny 
skuteczny sposób, przy czym: 

• termin wypowiedzenia rozpoczyna swój 
bieg w ostatnim dniu miesiąca, w któ-
rym dokonano wypowiedzenia, 

• po upływie terminu wypowiedzenia 
Umowy Dostawca może wstrzymać 
świadczenie usług do nieruchomości 
dotychczasowego Odbiorcy usług, je-
żeli w okresie wypowiedzenia Umowy, 
inna osoba posiadająca tytuł prawny 
do nieruchomości nie podpisze umowy 
z Dostawcą. 

2. Odbiorca usług jest zobowiązany do po-
informowania Dostawcy o utracie tytułu 
prawnego do nieruchomości lub ustano-
wieniu takiego tytułu na rzecz osoby trze-
ciej. Do czasu poinformowania Dostawcy 

o zaistniałej zmianie i związanego z tym 
zamknięcia przyłącza wodociągowego  
i kanalizacyjnego albo zawarcia umowy 
z nowym odbiorcą, Odbiorca usług jest od-
powiedzialny za należności z tytułu świad-
czenia przez Dostawcę usług do/z nieru-
chomości.

3. Dostawca może rozwiązać Umowę w dro-
dze jej wypowiedzenia z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie pod rygorem nieważności 
winno zostać dokonane na piśmie. Ter-
min wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg 
w ostatnim dniu miesiąca, w którym do-
konano wypowiedzenia. Dostawca może 
wypowiedzieć umowę wyłącznie w sytu-
acji gdy zgodnie z obowiązującym prawem 
zaistnieją przesłanki do odcięcia dostaw 
wody do nieruchomości Odbiorcy usług 
lub zamknięcia Jego przyłącza kanalizacyj-
nego.

4. Dostawca wypowiadając Umowę podaje 
Odbiorcy usług przyczyny wypowiedzenia. 

Rozdział IX
Reklamacje

§ 14.
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania rekla-

macji dotyczących sposobu wykonywania 
przez Dostawcę Umowy, w szczególności 
ilości i jakości świadczonych usług oraz wy-
sokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisem-
nej. Zaleca się aby reklamacja zawierał co 
najmniej: 

• imię i nazwisko/nazwę firmy i adres Od-
biorcy usług, numer telefonu,

• przedmiot reklamacji, 
• przedstawienie okoliczności uzasadnia-

jących reklamację, 
• numer Umowy, 
• podpis Odbiorcy usług. 

3. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć re-
klamację bez zbędnej zwłoki, w terminie 
nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej 
wniesienia. W szczególnych przypadkach 
wymagających dodatkowych ustaleń ter-
min może być wydłużony maksymalnie do 
60 dni.

4. Dostawca udziela odpowiedzi na reklama-
cję w formie pisemnej. 
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§ 15.
Zasady naliczania opłat za przekroczenie 

warunków wprowadzania ścieków przemysło-
wych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy, 
w tym w szczególności dopuszczalne wartości 

wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wpro-
wadzonych do urządzeń kanalizacyjnych okre-
śla taryfa dla zbiorowego odprowadzania ście-
ków. 

§ 16.
1. Osoby reprezentujące Dostawcę dokonu-

jące montażu lub wymiany wodomierza 
głównego, potwierdzają ten fakt pisem-
nym protokołem, w którym podaje się 
co najmniej: datę wykonania czynności, 
numer oraz stan każdego wodomierza 
głównego, podpisy osób dokonujących 
montażu lub wymiany wodomierza głów-
nego oraz osoby obecnej przy tych czyn-
nościach, ewentualnie informację o od-
mowie podpisania przez nią protokołu.

2. Odbiorca usług zobowiązany jest nie-
zwłocznie poinformować na piśmie Do-
stawcę o zmianie adresu do koresponden-
cji. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie 
i Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy i Regulaminu.

4. Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nie-
ważności wymagają formy pisemnej, chy-
ba że Ogólne Warunki, Umowa lub przepi-
sy prawa stanowią inaczej.

5. Dostawca na swojej stronie internetowej 
(http://pwikjarocin.pl/) zamieszcza:

• Obowiązujące taryfy,
• Regulamin,
• Ustawę,
• Rozporządzenie taryfowe, prze-

mysłowe, w sprawie prze-
ciętnych norm zużycia wody,  
w sprawie jakości wody,

• Informację o dopuszczalnych warto-
ściach wskaźników zanieczyszczeń 
w ściekach przemysłowych odprowa-
dzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
Dostawcy. 

Rozdział X
Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy 

Rozdział XI
Postanowienia końcowe
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Notatki
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