
UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH 

- DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH - 

 

zawarta w dniu .................................. w Głogowie Młp. pomiędzy: 

 

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000448064, nr NIP 5170361395, nr Regon 180934148, o kapitale 

zakładowym 2 234 300,00 zł, zwanym w dalszej części umowy „Spółką”, reprezentowanym przez: 

Andrzeja Sawickiego - Prezesa Zarządu 

 

a 

 

……………………………………..…………………, zam. …………………...…………………..………………………………………., 

(imię i nazwisko)       (adres) 

 

nr PESEL ………………………………, 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Odbiorcą usług”. 

 

§ 1 

1. Umowa określa: warunki dostawy wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Spółki, warunki odprowadzania 

ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki oraz zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do nieruchomości:  

 

…………………………………………………………………………………………..…………………….……………………….. 

(adres) 

2. W przypadku nie podłączenia nieruchomości określonej w ust. 1 do sieci kanalizacyjnej, wobec Stron nie będą miały zastosowania 

zapisy umowy dotyczące odbioru ścieków. 

3. W przypadku nie podłączenia nieruchomości określonej w ust. 1 do sieci wodociągowej, wobec Stron nie będą miały zastosowania 

zapisy umowy dotyczące zaopatrzenia w wodę. 

 

§ 2 

1. Odbiorca usług oświadcza, że jest: właścicielem lub zarządcą na podstawie innego tytułu prawnego nieruchomości, o której mowa 

w § 1 umowy.  

2. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Spółkę będzie przeznaczona do celów socjalno-bytowych. 

3. Dostarczanie wody do innych celów niż określone w ust. 2, wymaga zmiany umowy. 

4. Spółka zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do prawidłowej realizacji 

usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym utrzymania, napraw i wymiany elementów infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy oraz powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

5. Spółka zobowiązuje się dostarczać wodę do nieruchomości Odbiorcy usług i odprowadzać ścieki z nieruchomości Odbiorcy usług 

w sposób niezakłócony i ciągły, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie, Ogólnych Warunkach Umowy 

stanowiących jej integralną część, taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzanych 

uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 3 

1. Do rozliczeń za usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania 

zawarte w obowiązującej taryfie zatwierdzonej corocznie uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. 

2. Wyciąg z taryf obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej umowy, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zmiana taryf, w tym wysokość i rodzaj cen i stawek opłat, jak również zmiana nazwy taryfowej nie wymaga zmiany niniejszej 

umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków. 

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: „Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” 

załącznik nr 1 oraz Wyciąg z taryf stanowiący załącznik nr 2. 

3. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków” wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści Ogólnych Warunków Umowy o ile Odbiorca usług nie 

wypowie umowy w terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień Ogólnych Warunków Umowy musi zostać doręczona 

przynajmniej na jeden pełny miesiąc kalendarzowy przed terminem jej wejścia w życie. 

4. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy w sposób opisany powyżej może nastąpić w przypadku wystąpienia ważnych powodów, 

uzasadnionych interesem Odbiorcy usług, bądź obiektywnymi potrzebami Spółki o charakterze technicznym lub organizacyjnym, 

a także zmianą przepisów prawa bądź wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu władzy publicznej, mającym 

wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy. 

5. Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem umowy został poinformowany o obowiązywaniu „Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głogów Małopolski” oraz sposobach dostępu do jego treści. 

6. Odbiorca usług oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Umowy przed zawarciem niniejszej umowy i akceptuje 

ich treść oraz tryb ich zmiany. 



7. Niniejsza umowa wraz w Ogólnymi Warunkami Umowy stanowią umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków      

(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.). 

8. Spółka oświadcza, że podane przez Odbiorcę usług dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań 

związanych z wykonywaniem umowy. Administratorem danych jest Spółka. Odbiorcy usług przysługuje prawo wglądu do danych 

i ich poprawiania. 

9. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania, przy przetwarzaniu danych osobowych Odbiorcy usług, przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000). 

 

§ 5 

1. Umowa może być rozwiązana: 

1) przez Odbiorcę usług - z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w każdym czasie, przez 

złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Spółki lub listem poleconym, albo doręczenie w inny skuteczny sposób, przy 

czym: 

a) okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

wypowiedzenia, 

b) z dniem rozwiązania umowy Spółka może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy usług, 

jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy, inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości nie podpisze umowy ze Spółką. 

2) bez zachowania okresu wypowiedzenia - w przypadku zalegania w opłatach za pobór wody i zrzut ścieków za dwa pełne okresy 

obrachunkowe przypadające po wezwaniu Odbiorcy usług do uiszczenia zaległej należności, 

3) na mocy pisemnego porozumienia stron. 

2. Z chwilą rozwiązania umowy, Spółka dokonuje odcięcia przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 

 

§ 6 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej podpisania. 

3. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące między stronami, a dotyczące całości lub części zakresu 

przedmiotowego umowy. 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………………… 

Odbiorca usług       EkoGłog Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż w związku z zawarciem Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych poza lokalem 

przedsiębiorstwa (EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A), otrzymałem w formie pisemnej 

Informację konsumencką, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).1 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Odbiorca usług 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Odbiorca usług 

 

                                                 
1 Dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   

(Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn zm.).  


