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  Umowa  nr …../W/GD/2019 
o zaopatrzenie  w  wodę  i   odprowadzanie  ścieków   

zawarta w dniu …………… r. w  Oleśnicy pomiędzy: 
Gminą Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica zwaną dalej „Dostawcą”, 
reprezentowaną przez 
 
Leszka Judę – Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica  
a 
…………………………………… 
……………………………….......,  
 
działając/ą/ym osobiście/ reprezentowanym przez *): 
1) …………………………… 
zwanym dalej „Odbiorcą",   
o treści następującej: 

 
§ 1 

1.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków/* do/z nieruchomości 
położonej w …………………………… na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1152 z późn.zm.) ), Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętym uchwałą 
Nr 299/XLV/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 października 2018 r., powszechnie obowiązującymi 
przepisami oraz niniejszą umową. 
2. Odbiorca oświadcza, że woda dostarczana przez Dostawcę będzie wykorzystywana na cele: 
- ……………………….  
3. Dostarczanie wody do innych celów niż zadeklarowane w ust. 1, wymaga zmiany umowy. 
 
 

§ 2 
Odbiorca oświadcza, że: 
1. Posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, wynikający z: 
własności, współwłasności, dzierżawy, najmu, użytkowania, inny, (jaki)  
…………………………….……….*) 
2. Korzysta z nieruchomości,  o której mowa w § 1 ust. 1, o nieuregulowanym stanie prawnym *) 
3. Posiada pozwolenie na budowę numer ……………………….…………………………… wydane 
przez ………………………………………………………………………………..……………*  

 
§ 3 

Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
podpisania umowy. 

 
§ 4 

1. Miejscem dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym. 
2. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej 
braku granica nieruchomości. 
 

§ 5 
Do obowiązków Dostawcy należy: 
1. dostawa wody w sposób ciągły i niezawodny, o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie 
większym niż 0,6 MPa, mierzonego na zaworze za wodomierzem głównym, 
2. odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i umową, 
3. zapewnienie dostawy wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
4. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji 
dostaw wody i odbioru ścieków, 
5. zakup i instalacja wodomierza głównego w pomieszczeniu przygotowanym przez Odbiorcę; 
wodomierz główny stanowi własność Dostawcy, 
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6.usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Dostawcy oraz wodomierza głównego, z zastrzeżeniem ust 7, 
7. usuwanie awarii przyłącza wodociągowego na odcinku od sieci wodociągowej do granicy 
nieruchomości Odbiorcy. 

§ 6 
Do obowiązków Odbiorcy należy: 
1. utrzymanie właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji, urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, 
2. usuwanie awarii przyłącza wodociągowego od granicy nieruchomości Odbiorcy, 
3. naprawa, remont, konserwacja instalacji kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy, od 
pierwszej studzienki, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości, 
3.1. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, znajdującego 
się w posiadaniu Odbiorcy,  jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Dostawcy o 
zaistniałej awarii oraz jej usunięcia na własny koszt. 
3.2. Jeżeli awaria przyłącza będącego w posiadaniu Odbiorcy powoduje: 

a) zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez Dostawcę, 
b) niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Dostawcę lub osoby trzecie,  
c) zagrożenie dla środowiska  
Dostawca jest uprawniony do podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działań celem 
usunięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa. 

3.3 . W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 3.2, i braku realizacji przez 
Odbiorcę obowiązku usunięcia awarii w terminie do trzech dni od jej zaistnienia, Dostawca jest 
zobowiązany do usunięcia awarii przyłącza. Kosztami zastępczego usunięcia awarii Dostawca 
obciąża Odbiorcę.   

4. Wydzielenie pomieszczeń lub studzienki, w których Dostawca zainstaluje wodomierz główny, 
oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia zamontowanych 
urządzeń przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dostępem 
osób nieuprawnionych, 
5. niedopuszczenie do zabudowy urządzeń, o których mowa w ust. 4, bądź posadowienia na nich 
innych przeszkód, 
6. bezzwłoczne powiadomienie Dostawcy o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego, 
urządzeń pomiarowych, w tym również o zerwaniu plomb, 
7. zapewnienie Dostawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń posiadanych 
przez Dostawcę, 
8. użytkowanie instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, 

skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. 
cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji 
centralnego ogrzewania, 

9. montaż i utrzymanie antyskażeniowych zaworów zwrotnych w przypadkach i na warunkach 
określonych odrębnymi przepisami, 

10. niewykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego 
urządzeń i przyrządów należących do Dostawcy, a w szczególności wodomierza głównego, 

11. niedokonywanie bez zgody Dostawcy zmiany lokalizacji wodomierza głównego, 
12. powierzenie budowy lub dokonanie zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych                         
i kanalizacyjnych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, po uzgodnieniu 
dokumentacji technicznej, 
13. montaż, naprawa i legalizacja wodomierza dodatkowego, wodomierza zamontowanego na 
własnym ujęciu, urządzenia pomiarowego, 
14. zgłaszanie Dostawcy konieczności montażu, legalizacji lub wymiany wodomierza 
dodatkowego, wodomierza zamontowanego na własnym ujęciu, urządzenia pomiarowego, 
15. wprowadzanie ścieków o stanie i składzie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń 
kanalizacyjnych zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, 
16. terminowe regulowanie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

 
§ 7 

1. Do obowiązków Odbiorcy wprowadzającego ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych 
Dostawcy należy: 

1)  niezwłoczne powiadamianie Dostawcy o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych 



3 

 

substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć 
zmniejszających skutki awarii, 

2) instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowa 
eksploatacja tych urządzeń, 

3) umożliwienie Dostawcy dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków 
przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i 
urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Odbiorcy usług, 

4) wykonywanie wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu 
ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, 

5) udostępnianie Dostawcy wyników wewnętrznej kontroli oraz informacji na temat 
posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji 
niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków, 

6) zainstalowanie na żądanie Dostawcy urządzeń pomiarowych służących do określania ilości 
i jakości ścieków przemysłowych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia 
kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego 
urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków. 

 
§ 8 

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody bądź 
ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: 
a) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Dostawca 
nie ponosi odpowiedzialności, 
b) niezawinioną przez Dostawcę awarią sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, na czas niezbędny 
do usunięcia awarii, 
c) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych w przypadku pożaru. 
2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odbioru ścieków Dostawca 
ma obowiązek poinformowania Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem. 
3.  Dostawca ma obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o 
zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany 
czas ich trwania przekracza 12 godzin. W takim przypadku Dostawca zapewni zastępczy punkt 
poboru wody i poinformuje o jego lokalizacji. 

 
§ 9 

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, regulowane są przez Odbiorcę niezależnie od tego, czy pobierał 
wodę lub odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym. 
3. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 
4. W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia. 
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej 
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 
nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego 
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia 
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 
6. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 
7. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako 
równą ilości wody dostarczonej do nieruchomości. 
8. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy, posiadającego ważną cechę 
legalizacyjną.  
9. Jeżeli Dostawca świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia 
pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm 
zużycia wody. 
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10. Dostawca na wniosek Odbiorcy występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza 
głównego przez niezależny zewnętrzny podmiot, posiadający stosowne uprawnienia. 
11. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza 
zgłoszonych przez Odbiorcę zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 
12. Należność za świadczone usługi będzie dokonywana na podstawie odczytów wodomierzy, 
przeprowadzonych w terminach 2-miesięcznych. 
 

§ 10 
1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlega 
zamieszczeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  
2. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleśnica.  
3. Dostawca zamieszcza zatwierdzoną taryfę na swojej stronie internetowej i udostępnia ją w 
punkcie obsługi klientów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 
Oleśnica.  
4. Stosowanie przez Dostawcę cen i stawek opłat wynikających z nowych podanych do publicznej 
wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich oraz na stronie internetowej 
Dostawcy nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych 
cen i stawek opłat. Taryfa obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadamiania. 
5. W dniu zawarcia niniejszej umowy obowiązują następujące stawki : 
a) za dostarczenie 1 m3 wody 3,91 zł netto 
b) za odbiór 1 m3 ścieków  4,33 zł netto  
c) opłata abonamentowa za utrzymanie urządzeń wodociągowych w gotowości 3,14 zł netto za 1 
miesiąc. 
6. Do stawek, o których mowa w pkt. 5 należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

 
§ 11 

1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w terminie 
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. 
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania zapłaty. 
3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, 
zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 
4. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego przez przedstawiciela 
Dostawcy z przyczyn dotyczących  Odbiorcy, faktury będą wystawiane w terminie przypadającym 
na kolejną datę odczytu. 
5. Jeżeli Odbiorca nie zapewni przedstawicielowi Dostawcy możliwości odczytu wodomierza 
głównego  w dwóch kolejno następujących po sobie terminach odczytu, Odbiorca zobowiązany jest 
do zgłoszenia się do siedziby Dostawcy z aktualnym stanem wodomierza w celu uzyskania 
rozliczenia i otrzymania faktury. 
6. Brak zapłaty należności w terminie określonym w fakturze spowoduje naliczanie ustawowych 
odsetek do dnia zapłaty. 
7. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu należności na konto Dostawcy określone                         
w fakturze lub dzień wpłaty należności bezpośrednio u inkasenta . 
 

§ 12 
Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia Dostawcy zakłóceń ilościowych                             
i jakościowych   w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków. 

 
§ 13 

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za 
pobraną wodę i odbiór ścieków na terenie nieruchomości do czasu upływu okresu wypowiedzenia 
umowy. O dokonanych zmianach własnościowych należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę.  

 
§ 14 

1. Osoby reprezentujące Dostawcę, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, 
mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do Odbiorcy, 
w celu: 
a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; 
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b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania 
badań i pomiarów; 
c) przeprowadzenia przeglądów i napraw w tym dokonania koniecznych modernizacji urządzeń 
posiadanych przez Dostawcę; 
d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na 
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu. 
2. Dostawca ma prawo do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli: 
a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa, 
b) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania 
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej należności, 
c) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez 
zawarcia umowy jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach, 
d) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, 
3. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód 
drenażowych opadowych, roztopowych do kanalizacji sanitarnej. 
4. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 
a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, 
ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;  
b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: tłuszczów, sztucznych 
żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych; 
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 
85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; 
d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru; 
e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 
ścieków z kiszonek; 
f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: 
- obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, 
- stacji krwiodawstwa, 
- zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby 
zakaźne, 
- laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt. 
 
 

§ 15 
1. Dostawca powiadomi Odbiorcę o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego, co najmniej z 20 dniowym wyprzedzeniem. 
2. W przypadku odcięcia dostawy wody Dostawca zapewni zastępczy punkt poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zobowiązuje się do poinformowania o możliwościach 
korzystania z tego punktu. 
3. Wznowienie dostarczania wody i odbioru ścieków nastąpi po ustaniu przyczyn odcięcia dostawy 
wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

 
§ 16 

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
Dostawcę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat 
za te usługi. 

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko/nazwę firmy i adres Odbiorcy, 
2) przedmiot reklamacji, 
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
4) zgłoszenie roszczenia, 
5) numer Umowy indywidualnej, 
6) podpis Odbiorcy. 

3. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie 
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dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej doręczenia. W szczególnych przypadkach 
wymagających dodatkowych ustaleń termin może być wydłużony do 30 dni. 

4. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 

 
§ 17 

1. Dostawca informuje, że Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków przewiduje następujące sankcje karne: 
a) za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, karę 
grzywny do 5.000 zł, 
b) za uszkodzenie wodomierza głównego, zerwanie lub uszkadzanie plomb umieszczonych na 
wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także za wpływ na 
zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego, karę grzywny do 5.000 zł, 
c) za niedopuszczenie przedstawiciela Dostawcy do wykonywania czynności określonych w art. 7 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, karę grzywny do 
5.000 zł, 
d) za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy, karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny do 10.000 zł, 
e) obok orzeczonej kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz 
Dostawcy w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie 
wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
Dostawcy. 

§ 18 
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony /czas określony do dnia …………………... /* 
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Z dniem podpisania niniejszej umowy traci moc zawarta między stronami dotychczasowa 

umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
4. Odbiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).   

 
§ 19 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, o których mowa w 
§ 1 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2.W sytuacji gdy umowa nie obejmuje odprowadzania ścieków stosuje się wyłącznie zapisy 
dotyczące zaopatrzenia w wodę .  

 
§ 20 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Dostawcy. 
 

§ 21 
Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załącznik: 
Informacja dla klientów o ochronie danych osobowych 
 

 
 
...........................................................                                             ...................................................                                                               

 DOSTAWCA                                                                               ODBIORCA 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić lub uzupełnić  
/* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do umowy 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 
1, 28-220 Oleśnica, tel. 41/3774036.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 
odprowadzanie ścieków. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w umowy,                           
z uwzględnieniem okresów przechowywania, określonych w przepisach odrębnych,  w tym 
przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

 

 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl

