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Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106568  Kapitał zakładowy  512 000,00 zł 

 

Umowa  Nr 106/2018/WK 

O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 
zawarta w dniu 2018-05-02 r. w Mławie pomiędzy : 

Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, zwanym   

w umowie "Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne" reprezentowanym przez: 

1. Marka Dusińskiego - Prezesa Zarządu Spółki 

 

a 

 

Xxxxxx Xxxxxxxxxx 

ul. Xxxxxx 

Mława 

06-500 Mława 

Nr odbiorcy: XXXXX 

 

 
zwanym w umowie "Odbiorca usług", w imieniu którego działają: 

Xxxxxxxxx Xxxxxxx 

 
NIP : - 

REGON : - 

PESEL : XXXXXXXXXX ,  

 

 
§ 1 

 

Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i zasady rozliczania należności  

za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do obiektów określonych w umowie bądź załączniku do umowy. 

 

§ 2 

 

Do obowiązków Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego należy : 

1. Dostarczanie przyłączem wodociągowym w sposób ciągły wody w ilości określonej w § 3 umowy, o parametrach 

jakościowych ustalonych obowiązującym w dniu zawarcia umowy  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),  

pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar  mierzonym na wodomierzu głównym, do nieruchomości położonej w Mławie przy 

ul. Xxxxxxx, , zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza; 

2. Odbieranie z przyłącza kanalizacyjnego w sposób ciągły ścieków o ustalonej jakości i maksymalnej ilości  

ok. XX m³/m-c, odprowadzanych z nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Xxxxxxxxxx, . 

Dopuszczalne zanieczyszczania ścieków oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 

poz. 1757 ze zm.); 

3. Usuwanie awarii, konserwacja i eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, która obejmuje:  

a) sieć wodociągową wraz z odgałęzieniem w ulicy i zasuwą odcinającą na sieci ulicznej , 

b) sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniem w ulicy . 

4. Wykonywanie innych postanowień wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Mława uchwalonego przez Radę Miasta Mława  

w dniu 29 grudnia 2005r. Uchwałą Nr XXXIX/444/2005; 

5. Ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych kodeksem cywilnym za ewentualne szkody 

jakich mogą doznać Odbiorcy usług w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorstwo 
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ciążących na nim z mocy umowy obowiązków w zakresie ilości i jakości dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków; 

6. Wzajemne prawa i obowiązki stron umowy określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków , uchwalony 

przez Radę Miasta Mława, podany do wiadomości Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach 

ogłoszeniowych: Urzędu Miasta Mława i Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz stronie internetowej 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego www.wod-kan-mlawa.com.pl. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się do odbioru z nieruchomości ścieków socjalno-bytowych  

w każdej ilości. 

 

§ 3 

 

Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczona przez Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne będzie wykorzystana 

na cele: 

- socjalne w ilości ok.  XX m³  miesięcznie; 

- przemysłowe w ilości ok. - m³  miesięcznie. 

 

§ 4 

 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie 

wody spowodowane: 

a) niezawinionym przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne brakiem wody na ujęciu, 

b) niezawinionym przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób 

niebezpieczny dla zdrowia, 

c) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, 

d) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, chyba 

że przerwy w dostawie wody nastąpiły z przyczyn zawinionych przez Spółkę, 

e) uszkodzeniem instalacji Odbiorcy usług grożącej niebezpieczeństwem, 

f)  niezawinionymi przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zniszczone mienie 

pozostawione w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, a przyczyna zniszczenia wynikła z awarii przyłącza 

wodociągowego. 

3. W razie wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt.1 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie 

powiadomi Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w dopływie wody lub w odbiorze 

ścieków. 

 

§ 5 

 

O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed jej terminem oraz wskaże miejsce 

zastępczego zaopatrzenia w wodę. 

 

§ 6 

 

 

Odbiorca usług zobowiązuje się do: 

1. Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, a w szczególności do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu, jeśli 

tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie,  

a kosztami obciążyć Odbiorcę usług; 

2. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji pozostającej  

w zarządzie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

3. Wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia, komory technicznej, studni wodomierzowej  

z wodomierzem głównym i zaworem - z jednoczesnym zabezpieczeniem wodomierza przed uszkodzeniem, zamarzaniem, 

zalaniem lub innym zniszczeniem; 

4. Udostępniania Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu swobodnego dostępu do pomieszczenia 

wodomierzowego celem dokonania: odczytu wodomierza, jego wymiany; 

5. Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie 

określonym w obowiązujących przepisach; 

6. Pokrycia kosztów napraw: wodomierza i pozostałych urządzeń wodociągowych będących w obsłudze Przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, powstałych w  wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków 

atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych; 

7.  Natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o stwierdzeniu zerwania plomby 

wodomierza, jego osłon, uszkodzeniach wodomierza, jego kradzieży; 

8.  Nie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej; 

http://www.wod-kan-mlawa.com.pl/
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9. Nie 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 nie mieszających się z wodą, a w szczególności : 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. 

 

§ 7 

 

Rozliczenie należności przysługujących Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu od odbiorcy usług za spełnione 

świadczenia następuje według poniższych zasad : 

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego  

w Piwnica; 

2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych zalegalizowanych przez Główny Urząd 

Miar, zainstalowanych przez Odbiorcę usług na własny koszt, w miejscu uzgodnionym z Przedsiębiorstwem wodociągowo-

kanalizacyjnym,  a w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy 

jako równą ilości wody dostarczonej do nieruchomości; 

3. W rozliczeniach odprowadzanych 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 usług; 

4. W przypadku braku odczytu z winy Odbiorcy usług lub nieprzestrzegania § 6 pkt. 3 lub 4 umowy,  Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje obciążeń szacunkowych wg średniego zużycia z ostatnich trzech miesięcy; 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie 

średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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. 

5. Na wniosek Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia prawidłowości 

działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy badanie metrologiczne nie potwierdza nieprawidłowości działania 

wodomierza i nie podważa ważności cech legalizacyjnych wodomierza, koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa 

Odbiorca usług; 

6. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomby wodomierza lub zestawu wodomierzowego, uszkodzenia 

wodomierza spowodowanego z winy Odbiorcy usług, ilość pobranej wody z przyłącza wodociągowego  

w okolicznościach, o których mowa wyżej, ustala się indywidualnie z Odbiorcą usług, dążąc do polubownego ustalenia 

wysokości szkody. W przypadku braku porozumienia miedzy stronami umowy w zakresie ustalenia wysokości szkody, 

właściwym dla jej ustalenia będzie sąd miejsca wykonania umowy; 

7. Wzajemne rozliczenie stron z tytułu wykonania niniejszej umowy następować będzie w okresie: dwóch miesięcy. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy Odbiorcy usług koszty jego wymiany w całości pokrywa Odbiorca usług. 

2. W przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb z wodomierza oraz prób manipulacji wskazaniami liczydła, Odbiorca usług 

pokrywa koszty wymiany wodomierza oraz opłatę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  

w równowartości zużytej wody jak w § 7 pkt. 6 umowy.  

3. Odmowa lub nieuregulowanie w terminie 14 dni należności określonej w pkt. 2 upoważnia Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne do wszczęcia postępowania mającego na celu egzekucję należności opisanej wyżej. 

 

§ 9 

 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Odbiorcy usług. 

2. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń  

i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne Odbiorcy usług. 

3. Do wykonania czynności, o których mowa wyżej uprawnione są osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia. 

 

§ 10 

 

1. W przypadku rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób rzutujący na wzrost poboru wody, Odbiorca 

usług ma obowiązek wystąpić do Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o warunki zasilania, przy czym koszt 

wymiany przyłącza  ponosi Odbiorca usług. 
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2. W razie dokonania przez Odbiorcę usług bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zmian na 

przyłączu wodociągowym oraz zainstalowania na wewnętrznej instalacji wodociągowej urządzeń mających negatywny 

wpływ na funkcjonowanie przyłącza wodociągowego, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

ma prawo odciąć przyłącze wodociągowe od sieci wodociągowej. 

 

 

§ 11 

 

1. Odbiorca usług za pobraną wodę i odprowadzone ścieki ponosi opłatę według obowiązującej taryfy za wodę i ścieki, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. O zmianie wysokości opłaty za wodę i ścieki Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi Odbiorcę usług  

w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława oraz w gazecie lokalnej, 

stronie internetowej zakładu, tj. www.wod-kan-mlawa.com.pl. 

W przypadku gdy Odbiorca usługi udostępni swój adres poczty elektronicznej, Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne na wskazany adres przekaże informację o zmianie taryf. 

3. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki następuje bez wypowiedzenia warunków umowy, na podstawie obowiązującej 

taryfy. 

4. Odbiorca usług uprawniony jest do żądania obniżenia należności za dostarczoną wodę w przypadku gdy dostarczona 

woda posiada pogorszoną bądź złą w stosunku do obowiązującej jakość bądź obniżone było w stosunku do właściwej 

normy jej ciśnienie. Obniżenie należności za dostarczoną wodę przypadające za okres pogorszenia jej jakości lub ciśnienia 

ustalone będzie przez strony niniejszej umowy w trybie wzajemnych uzgodnień. 

5. Jakość i ciśnienie wody za które odpowiada przedsiębiorstwo mierzone są w miejscu dostawy wody. Przedsiębiorstwo nie 

odpowiada za pogorszenie jakości i ciśnienia wody z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. 

 

§ 12 

  

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną 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. 

2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. 

3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności, chyba że zainteresowany 

zażąda jej zwrotu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie zmiany Odbiorcy usług, 

dotychczasowego Odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę i ścieki do czasu wskazania 

Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu nowego Odbiorcy usług. 

4. Nowy Odbiorca usług, o którym mowa w pkt.3, ma obowiązek wystąpić do Przedsiębiorstwa  wodociągowo-

kanalizacyjnego o warunki zasilania i odbioru ścieków przed zasiedleniem czy podjęciem działalności gospodarczej.  

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie należności za wodę i ścieki za dwa pełne okresy obrachunkowe 

następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu przysługuje prawo odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie po 

spełnieniu wymogów określonych w art.8 ust.3 cyt. wyżej ustawy tj. po uprzednim zawiadomieniu – na co najmniej 20 dni 

wcześniej – o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie 

udostępniania zastępczych punktów poboru wody Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza oraz Odbiorcę usług. 

 

§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm. ) wraz  

z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy „Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) wraz 

z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu cywilnego. 

2. Strony mogą dodatkowo określić swoje obowiązki i prawa w szczegółowym regulaminie uwzględniającym jednak zasady 

określone niniejszą umową. 

 

 

§ 14 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  

2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,  

lub w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

3.  W razie naruszenia przez Odbiorcę usług postanowień umowy, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 

rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym naruszenie przez Odbiorcę usług 

postanowień § 6 pkt. 8 i 9, § 7 pkt. 6 albo § 10 uprawnia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

4. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego  

i kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza. 

5. Na wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje likwidacji przyłącza 

wodociągowego. 

 

http://www.wod-kan-mlawa.com.pl/
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§ 15 

 

Poucza się o odpowiedzialności karnej oraz wykroczeniowej, ujętej w art. 28 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), który brzmi: 

„1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, 

podlega karze grzywny do 5000 zł. 

 

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych 

lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych 

wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 

2)  nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych  

w art. 7. 

 

3.(uchylony) 

 

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 

 

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. 

 

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne 

pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego 

przedsiębiorstwa. 

 

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania  

w sprawach o wykroczenia.” 

 

§ 16 

 

Dane dotyczące: 

1.  oznaczenia Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę i adres; 

2.  daty podjęcia działalności; 

3.  przedmiotu i obszaru działalności; 

4.  wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

5.  warunków, zakresu i trybu kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków; 

6.  warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru; 

7.  zobowiązania do prowadzenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie 

działalności objętej zezwoleniem; 

8.  warunków cofnięcia zezwolenia; 

9.  warunków dotyczących okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania; 

zawarte są w decyzji Burmistrza Miasta Mława znak GKM.B.6431-1/2003 z dnia 07 stycznia 2003 roku „Zezwolenie  

na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” – załącznik nr 3 

niniejszej umowy i są dostępne na stronie internetowej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

 tj.: www.wod-kan-mlawa.com.pl. 

 

§ 17 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od 2018-XX-XX. 

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy tracą moc obowiązującą uprzednio zawarte porozumienia i umowy  

na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

3. Ewentualne zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje, iż dane osobowe Odbiorcy usług  podlegają ochronie zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

Odbiorcy usług  przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Odbiorca usług 

wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne  

do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszej Umowy. 
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§ 19 

 

 

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

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2.Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

3.Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

 

 

               Odbiorca usług                                                                                           Przedsiębiorstwo  

                                                                                                                          wodociągowo-kanalizacyjne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa: 

Zmiana właściciela nieruchomości - podłączenie do kanalizacji 

Wodomierz główny - 1 szt. 


