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UMOWA NR __________ 

O  

 ZAOPATRZENIE W WODĘ 

       ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

zawarta w dniu ____________ roku, w Chmielnie pomiędzy: 

 

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą 83-333 Chmielno, przy ul. Gryfa Pomorskiego 28 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659249, NIP: 

5892030495, REGON: 366387047, 

którą reprezentuje: 

Pan Wojciech Okuniewski – Prezes Zarządu, 

zwaną dalej „Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym” 

a 

Panią/Panem ____________________________ zamieszkałym w _______________________ 

przy ul. _______________________________, PESEL: ____________________ 

zwaną/ym dalej „Odbiorcą usług/Odbiorcami usług”, 

zwanymi dalej „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 

 

§1 

1. Odbiorca usług oświadcza, że: 

 posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu/budynku położonego w _________________      

przy ul. _________________, zwanego dalej „Nieruchomością”, 

 korzysta z nieruchomości położonej w _______________________________ przy ul. 

____________________ o nieuregulowanym stanie prawnym, zwanej dalej 

„Nieruchomością”, 

 jest właścicielem/zarządcą budynku wielolokalowego położonego w  _________________ 

przy ul. __________________________, zwanego dalej „Nieruchomością”, 

 korzysta z lokalu _________________________, zwanego dalej „Nieruchomością”, 

znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym  w ____________________ przy 

ul. ______________________ i został wskazany we wniosku o zawarcie umowy o 

zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez właściciela/zarządcę tego lokalu. 

2. Odbiorca usług oświadcza, że Nieruchomość jest  lub będzie wyposażona w: 

 wodomierz  

 urządzenie pomiarowe.  

3. Odbiorca usług oświadcza, że dostarczana mu woda na podstawie Umowy będzie 

wykorzystywana na cel___________________________-. 

 

 

§2 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się do: 

 dostarczania wody do Nieruchomości wskazanej w § 1 pkt 1 Umowy 
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 odprowadzania ścieków z Nieruchomości, wskazanej w § 1 pkt 1 Umowy.  

2. Strony ustalają indywidualny sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków tj. rozliczanie 

odbywać się będzie na podstawie 

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

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

 

§3 

Należności z tytułu świadczonych usług będą regulowane na indywidualny rachunek bankowy: 

_____________________________________. 

 

§4 

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2011.177.1054) Odbiorca: 

 wyraża zgodę na stosowanie w tym przesyłanie i udostępnianie przez Spółkę faktur elektronicznych.  

Zgadzam się na wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pdf za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Faktury winny być przesyłane na następujący adres e-

mail:………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 nie wyraża zgody na stosowanie w tym przesyłanie i udostępnianie przez Spółkę faktur 

elektronicznych. Faktury doręczane będą w formie papierowej na następujący adres do 

korespondencji:..............................................................................................................................

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

       

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

2. Szczegółowe warunki Umowy zostały określone w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY O 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, stanowiących załącznik nr 1 do 

Umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

          PRZEDSIĘBIORSTWO                                                   ODBIORCA USŁUG 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

 

________________________________                                        __________________________ 

 

 

Załącznik: 

1. OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. 


