
                                                                                                    Załącznik nr 1 do Umowy o zaopatrzenie w wodę  

                                                                                                                               i/lub odprowadzanie ścieków  
 

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

 

 

§ 1 
Definicje 

 

1. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz zawartej Umowy indywidualnej podane poniżej określenia oznaczają: 
 

1. Spółka lub Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83 - 333 Chmielno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000659249, REGON 366387047, NIP 5892030495;  

2. Odbiorca usług- każdy kto korzysta z usług świadczonych przez Spółkę z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej ze Spółką; 

3. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 
4. Umowa – umowa indywidualna zawarta pomiędzy Spółką i Odbiorcą usług o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, do której znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Umowy; 
5. Ogólne Warunki Umowy – niniejszy dokument, stanowiący załącznik, a tym samym integralną cześć Umowy, przedkładany Odbiorcy Usług 

wraz z Umową przed jej zawarciem. 
6. Regulamin – załącznik do uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielno. 
7. Nieruchomość – nieruchomość wskazana w Umowie, do której Spółka zobowiązała się dostarczać wodę i/lub odprowadzać ścieki. 
8. Taryfa - zestawienie ogłoszonych cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich 

stosowania przez Spółkę, zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aktualna Taryfa udostępniania 
jest każdorazowo na stronie internetowej bip.chmielno.pl oraz gpk.chmielno.pl, a także tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. 

9. przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy usług z siecią 
kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; 

10. przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy 
usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym; 

2. Innym użytym w Ogólnych Warunkach Umowy oraz w Umowie pojęciom należy przypisać znaczenie, jakie nadają im przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym Ustawa. 

 

 
§ 2 

Podstawy działalności Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne od dnia 1 kwietnia 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia     

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielno, w oparciu  o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia                    

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chmielno, udzielone przez Wójta Gminy Chmielno w drodze decyzji nr 1/2017 z dnia                    
8 marca 2017r. na czas nieokreślony. 

2. Zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa  w punkcie 1, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: 
1. może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu 

i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Chmielno; 

2. zobowiązane jest do prowadzenia racjonalnej gospodarki polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej  w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi                            
z przestrzeganiem regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

3. W zezwoleniu, o którym mowa w punkcie 1, określono wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem  i warunki ograniczeń 

dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Chmielno regulaminem o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wskazano, że wójt (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo 
przeprowadzenia kontroli realizacji zezwolenia i regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

4. Zezwolenie, o którym mowa w punkcie 1, zostanie cofnięte w przypadku, gdy: 
1. wydane zostanie prawomocne orzeczenie zakazujące Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wykonywania działalności gospodarczej 

objętej zezwoleniem; 
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przestanie spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności 

gospodarczej określonej w zezwoleniu; 
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie usunie, w wyznaczonym przez wójta terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego                    

z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem. 
5. Zezwolenie, o którym mowa w punkcie 1, może zostać cofnięte w przypadku, gdy: 

1. przepisy odrębne tak stanowią; 
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie podejmie, mimo wezwania, lub zaprzestanie wykonywania działalności określonej w zezwoleniu. 

 



§ 3 
Obowiązki Spółki 

 
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się do: 

1. dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków do/z Nieruchomości, na warunkach określonych w Ustawie, Umowie, Ogólnych Warunkach 
Umowy oraz Regulaminie; 

2. dostarczania Odbiorcy, do wodomierza głównego, wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. wody spełniającą warunki określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. poz. 2294                       
w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie ze wskazaniami wodomierza w ilości odpowiadającej celowi, o którym mowa w Umowie;  

3. odbierania ścieków w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,  
4. zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości tj.                           

co najmniej 0,5 m3 na dobę i pod odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie wyższym niż 0,6 MPa u wylotu na zaworze za 
wodomierzem głównym, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci, przyłącza oraz 
instalacji wewnętrznej odbiorcy usług; 

5. do dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakość dostarczanej wody                                       
i odprowadzanych ścieków; 

6. ponoszenia kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, w tym jego legalizacji; 
7. niezwłocznego usuwania awarii urządzeń w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

§ 4 
Wyłączenia odpowiedzialności Spółki 

 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie odpowiada za jakość wody w instalacji wewnętrznej (za wodomierzem głównym) Nieruchomości, 
będącej w posiadaniu Odbiorcy usług, jeżeli do pogorszenia tej jakości doszło bezpośrednio w tej instalacji i z przyczyn niezależnych od 
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie odpowiada za jakość wody w instalacji 
wewnętrznej również w przypadku, gdy Odbiorca posiada własne ujęcie wody- w odniesieniu do tego ujęcia. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w: 
1. odbiorze ścieków spowodowane: 

a. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych po uprzednim powiadomieniu o planowanej przerwie Odbiorcy 
usług, chyba że konieczność tych napraw wynikła z winy Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

b. przerwami w zasilaniu  energetycznym urządzeń kanalizacyjnych, chyba że przerwa ta wynikła z jego winy; 
2. dostawie wody spowodowanej: 

a. brakiem wody na ujęciu spowodowanym niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami i niezawinionym przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, 

b. niezawinionym przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia, 
c. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, o ile takiej potrzeby nie można było wcześniej przewidzieć, 
d. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych po uprzednim powiadomieniu o planowanej przerwie Odbiorcy 

usług, chyba że konieczność tych napraw wynikła z winy Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 
e. uszkodzeniem instalacji Odbiorcy usług grożącej niebezpieczeństwem, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy Odbiorcy usług, 
f. przerwami w zasilaniu  energetycznym urządzeń wodociągowych, chyba że przerwa ta wynikła z winy Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego. 
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się do powiadomienia Odbiorcy usług o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 

w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. w szczególności na stronie internetowej gpk.chmielno.pl.  
4. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków może nastąpić bez uprzedniego  powiadomienia Odbiorcy usług w przypadkach, gdy 

występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy z powodu 
nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenie ścieków.  

5. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się poinformować 
Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. w szczególności na stronie internetowej gpk.chmielno.pl co najmniej na 3 dni przed planowanym 
ich terminem.  

6. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się zapewnić zastępczy 
punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania, na swojej stronie internetowej lub w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 5 
Obowiązki Odbiorcy usług 

 
1. Odbiorca usług zobowiązany jest do: 

1. racjonalnego gospodarowania wodą i używania jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z Umowy, w tym również Ogólnych 
Warunków Umowy; 

2. zapewnienia niezawodnego działania posiadanej instalacji i przyłącza wodociągowego; 
3. zapewnienia niezawodnego działania posiadanej instalacji i przyłącza kanalizacyjnego z urządzeniem pomiarowym włącznie; 
4. zapewnienia niezawodnego działania posiadanego wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej; 
5. ponoszenia kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego, w tym kosztów legalizacji tego urządzenia, oraz innych 

wodomierzy niż wodomierz główny; 
6. nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego instalacji i urządzeń wodociągowych                                     

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego; 



7. udostępniania Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu (osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po 
okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia) Nieruchomości w celu: 

a. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,  
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 urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 
d. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, 
e. odcięcia przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do 

lokalu, 
f. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

8. niezwłocznego, pisemnego, w tym poprzez wiadomość e-mail, lub telefonicznego powiadamiania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 
o wystąpieniu poniższych okoliczności: 

a. wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, 
b. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, 
c. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci; 

9. niewprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych; 
10. niewprowadzania wód opadowych, wód roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej; 
11. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków o stanie i składzie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, 

określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy, 
12. zainstalowania i utrzymywania wodociągowych zaworów antyskażeniowych;  
13. zapewnienia wodomierzom oraz urządzeniom pomiarowym odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami 

niskich temperatur, a także prawidłowego utrzymania studzienki czy też pomieszczenia, w którym są one zamontowane oraz zabezpieczenia przed 
dostępem osób nieuprawnionych; 

14. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o awariach na przyłączu będących w jego posiadaniu, 
telefonicznie na numer alarmowy wskazany na stronie  internetowej pod adresem: gpk.chmielno.pl  lub mailowo na adres biuro.gpk@chmielno.pl; 

15. terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków; 
 

§ 6 
Awarie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 

 
1. W przypadku wystąpienia awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej na przyłączu będącym w posiadaniu Odbiorcy, Odbiorca oprócz obowiązku 

określonego w § 5 punkt 1 podpunkt 14 Ogólnych Warunków Umowy zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia awarii w terminie nie 
późniejszym niż 12 godz. od jej wystąpienia. 

2. Usunięcie awarii, o której mowa w pkt 1 powyżej, może nastąpić we własnym zakresie przez Odbiorcę Usług lub poprzez zlecenie usunięcia awarii 
Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.  

3. W przypadku zlecenia usunięcia awarii Przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu, zobowiązuje się ono usunąć awarię niezwłocznie po otrzymaniu 
zlecenia, o którym mowa  w punkcie 2 powyżej. W przypadku otrzymania ustnego zlecenia, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne                               
i Odbiorca zobowiązują się potwierdzić je w formie dokumentowej. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Odbiorca zobowiązuje 
się zapłacić Przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu wynagrodzenie za wykonane prace, którego wysokość ustalana jest indywidualnie, 
stosownie do rzeczywiście wykonanych prac.   

4. Po usunięciu awarii w sposób opisany w punkcie 3 powyżej, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wznawia dostawę wody lub odbiór 
ścieków, wystawia fakturę VAT z tytułu wykonanych usług i przesyła ją Odbiorcy na adres wskazany w Umowie lub doręcza ją osobiście Odbiorcy. 
Faktura płatna jest w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia jej wystawienia. Za datę płatności faktury uważa się datę uznania kwoty na 
rachunku bankowym GPK. 

5. W przypadku zlecenia usunięcia awarii osobie trzeciej, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamyka przyłącze wodociągowe lub 
kanalizacyjne. Odbiorca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o fakcie usunięcia awarii oraz 
zobowiązuje się umożliwić osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wstęp na nieruchomość Odbiorcy w celu 
sprawdzenia w otwartym wykopie jakości i sposobu wykonanych prac. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie wznawia 
dostawę wody lub odbiór ścieków po ustaleniu, że prace, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa. 

6. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uprawnione jest do natychmiastowego usunięcia awarii we własnym zakresie i obciążenia kosztami 
Odbiorcy usług w sytuacji, gdy Odbiorca nie usunie awarii niezwłocznie po wezwaniu do jej usunięcia, lub gdy nie ma możliwości skontaktowania 
się z Odbiorcą zaś przyłącze nie jest wyposażone w zasuwę lub zasuwa jest uszkodzona.  
 

§ 7 
Kontrole 

 
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo przeprowadzać kontrolę:  

1. instalacji, przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego będących w posiadaniu Odbiorcy usług; 
2. urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w punktach czerpalnych; 
3. ilości i jakość odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych; 
4. stanu wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej co najmniej raz w roku oraz wykorzystania wody bezpowrotnie zużytej 

zgodnie z celem zadeklarowanym przez Odbiorcę usług. 
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 
2. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania 

zaległej opłaty; 
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3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie 
urządzenia pomiarowego; 

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

3. W sytuacji odcięcia dostawy wody z przyczyny, o której mowa w punkcie 2 podpunkt 2, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 
obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania                                    
o możliwościach korzystania z tego punktu.  

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach                         
i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem 
odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.  

5. Odbiorca usług może uzyskać informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, z komunikatów umieszczanych 
na stronie internetowej Spółki lub w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Gminy Chmielno. 

 
§ 8 

Sposób dokonywania rozliczeń 
 

1. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą dokonywane na podstawie cen i stawek opłat określonych w Taryfie, oraz ilości dostarczanej wody 
i odprowadzonych ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala ilość pobranej wody przez Odbiorcę zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, 
natomiast ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, z tym zastrzeżeniem, że 
odczyt wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego następować będzie co miesiąc, chyba że odczyt z przyczyn niezależnych od 
Przedsiębiorstwa nie jest możliwy.  

3. W przypadku braku wodomierza lub urządzenia pomiarowego: 
1. ilość dostarczanej do Nieruchomości wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody; 
2. ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt 
Odbiorcy usług. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług może dokonać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza 
głównego. Jeżeli wynik kontroli wodomierza nie potwierdzi zgłoszonej przez Odbiorcę usług nieprawidłowości, Odbiorca usług pokryje koszty 
związane ze sprawdzeniem wodomierza. 

5.     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 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.  

6. W przypadku poboru wody z ujęć Odbiorcy usług, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
ustala się na podstawie wskazań wodomierza, innego urządzenia pomiarowego lub w inny sposób określony w Umowie.   

7.     Jeżeli Odbiorca odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z sieci wodociągowej i z własnych ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego na 
ścieki, podstawą do ustalania ilości odprowadzanych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego i wodomierza dla pomiaru ilości wody 
pobieranej z własnego ujęcia.  

8. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą dokonywane miesięcznie, zgodnie z harmonogramem odczytów dostępnym w siedzibie Spółki oraz 
na stronie gpk.chmielno.pl. Jeśli Odbiorca usług wyrazi taką wolę, to rozliczenia z tytułu świadczonych usług mogą być dokonywane z mniejszą 
częstotliwością, ustaloną przez Strony.  

9. Należności z tytułu świadczonych usług będą regulowane przez Odbiorcę usług w ciągu 21 dni od daty wystawienia  faktury VAT, przy czym 
Spółka zobowiązuje się do wysłania faktury nie później niż na 14 dni przed wskazanym na fakturze terminem płatności.  

10. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Spółki. 
11.    W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w punkcie 9, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego będzie obciążało Odbiorcę 

usług odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami upomnień i wezwań, ustalonych zarządzeniem Prezesa Spółki. 
12. Zgodnie z § 8 ust. 3 regulaminu, 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, legalizowanego wodomierza (dalej jako: „wodomierz 
służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej”). 

13. Chęć zamontowania wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej Odbiorca usług zgłasza Przedsiębiorstwu w formie 
zawiadomienia, którego wzór znajduje się na stronie gpk.chmielno.pl lub w siedzibie Spółki. Zawiadomienie powinno zawierać cel, na który 
Odbiorca usług zamierza przeznaczać wodę bezpowrotnie zużytą. Przedsiębiorstwo w formie pisemnej (protokół odbioru) wyraża zgodę na 
zamontowanie wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, a po montażu dokonuje jego odbioru.  

14. Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej może służyć: 
1. w celu utrzymania terenów zielonych, w tym przydomowych ogródków, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 września,  
2. dla celów hodowli zwierząt, całorocznie. 

15. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z celem zadeklarowanym przez Odbiorcę usług.  
16. Odbiorca zobowiązany jest do dotrzymywania terminów legalizacji wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i ponosi koszty 

jego utrzymania. O kończącej się legalizacji wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zawiadomić przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne.  

17. Odczyt zużycia wody na wodomierzu służącym do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej powinien być przekazywany przez Odbiorcę, w tym samym 
czasie, co odczyt wodomierza głównego. 

18. Stan wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej Odbiorca przekazuje Przedsiębiorstwu osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, 
telefonicznie pod nr telefonu 572 – 508 -381 lub mailowo na adres: biuro.gpk@chmielno.pl. 

19. Wskazania wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej będą podstawą do pomniejszenia przyjmowanych do rozliczenia ilości 
odprowadzonych ścieków do kanalizacji w danym miesiącu rozliczeniowym. 



20. Rozliczenie wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej odbywać się będzie w bieżących fakturach VAT, według 
zarejestrowanych odczytów. 

21. Brak aktualnej legalizacji wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej pozbawia Odbiorcę prawa do odliczenia opłat 
kanalizacyjnych, ponieważ zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, przyrządy pomiarowe podlegające prawnej 
kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną 
decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. 

 

§9 
Stawki opłat 

 
1. Aktualnie obowiązująca Taryfa dostępna jest na stronie internetowej  bip.chmielno.pl, gpk.chmielno.pl oraz w siedzibie Spółki. 
2. O zmianie wysokości cen i stawek opłat określonych w Taryfie, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi Odbiorcę usług w sposób 

zwyczajowo przyjęty, tj. na stronie internetowej bip.chmielno.pl oraz  gpk.chmielno.pl.  
3. Zmiana wysokości cen i stawek opłat określonych w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy ani wypowiedzenia jej warunków. 
4. Odbiorca usług ma prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji zmiany wysokości cen i stawek opłat określonych w Taryfie. Z prawa tego może 

skorzystać poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go  w sposób zwyczajowy 
przyjęty o zmianie wysokości cen i stawek opłat określonych w Taryfie, zatwierdzanej przez organ regulacyjny. Do zachowania tego terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  

 

§10 
Reklamacje  

 
1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zgłaszane osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub innymi dostępnymi środkami przekazu (np. 

korespondencyjnie na adres Przedsiębiorstwa lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorstwa biuro.gpk@chmielno.pl).  
3. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy usług, 
2. przedmiot reklamacji, 
3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
4. wskazanie, czego Odbiorca usług żąda (np. zwrot należności – korekta faktury, wymiana, naprawa)  
5. numer i datę Umowy. 

4. Odbiorca usług może żądać od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obniżenia należności za świadczone usługi w razie udowodnienia 
zawinionego dostarczenia wody o jakości oraz ciśnieniu niezgodnym z regulaminem, uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody. 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury VAT nie wstrzymuje jej zapłaty z tym zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia 
nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją  w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego 
pod rygorem nieważności wniosku w tej sprawie. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 
Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację telefonicznie, 
pocztą elektroniczną lub w inny sposób, o ile Odbiorca usług wyrazi na to zgodę. 

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  
8. Powstała w wyniku rozpatrzenia reklamacji nadpłata, za zgodą Odbiorcy usług, może pozostać na prowadzonym przez Przedsiębiorstwo 

indywidualnym koncie klienta na poczet przyszłych należności.  
 

§11 
Składanie oświadczeń woli 

 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron przewidziane w Umowie, Ogólnych Warunkach Umowy lub składane w związku z Umową oraz 
Ogólnymi Warunkami Umowy, o ile Umowa lub Ogólne Warunki Umowy nie stanowią inaczej, będą sporządzane w formie pisemnej oraz doręczane 
osobiście, wysłane listem zwykłym, poleconym lub pocztą kurierską na adresy wskazane przez Strony w Umowie, a za zgodą Odbiorcy Usług także 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Postanowienia punktu 1 powyżej nie maja zastosowania do doręczania Odbiorcom faktur, które w przypadku uzyskania od Odbiorcy odpowiedniej 
zgody mogą być wysyłane drogą elektroniczną.   

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zmianach adresu dla doręczeń, nie później niż w terminie 14 dni od dokonania takiej 
zmiany. W przypadku niedochowania powyższego warunku przez którąkolwiek ze Stron doręczenie dokonane na ostatni znany jej adres uważane 
będzie za skuteczne. Każdy list polecony nadany za potwierdzeniem odbioru lub przesyłkę kurierską, uznaje się za doręczony adresatowi po 
dwukrotnym awizowaniu, chyba że został wcześniej odebrany przez adresata. 
 

 § 12 

Zmiana Ogólnych Warunków Umów  
 

1. Zmiana postanowień Ogólnych Warunków wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści Ogólnych Warunków, o ile Odbiorca 
usług nie wypowie Umowy w najbliższym terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień Ogólnych Warunków musi zostać doręczona Odbiorcy 
usług przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą wejścia w życie oraz powinna wskazywać proponowane zmiany wraz z informacją o prawie 
do wypowiedzenia Umowy.  

2. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy w sposób opisany powyżej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych powodów, takich 
jak: zmiana przepisów prawa dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanie prawomocnego 
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orzeczenia przez organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie 
w wodę lub odprowadzanie ścieków” z przepisami. 

 

§ 13 
Warunki wypowiedzenia Umowy 

 
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wypowiedzieć Umowę w sytuacji, 
gdy będzie uprawnione do odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z art.  8 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                     
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).                      

2. Umowa zawarta na czas określony wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, po upływie okresu, na jaki została 
zawarta.  

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 
4. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, a wypowiedzenie umowy przez 

Przedsiębiorstwo wymaga ponadto uzasadnienia.  
5. Umowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, w przypadku: 

a) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 
b) likwidacji lub zakończenia postępowania upadłościowego Odbiorcy usług niebędącego osobą fizyczną, 
c) utraty przez Odbiorcę usług tytułu prawnego do nieruchomości albo zaprzestania korzystania przez Odbiorcę usług z nieruchomości                                            

o nieuregulowanym stanie prawnym, 
d) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.  

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy wiązać się będzie z podjęciem przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezbędnych środków 
uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług przez Odbiorcę usług. 

 

§14 
Postanowienia końcowe 

 
1. Osoby reprezentujące Dostawcę dokonujące montażu lub wymiany wodomierza głównego, potwierdzają ten fakt pisemnym protokołem, w którym 

podaje się co najmniej: datę wykonania czynności, numer oraz stan każdego wodomierza głównego, podpisy osób dokonujących montażu lub 

wymiany wodomierza głównego oraz osoby obecnej przy tych czynnościach, ewentualnie informację o odmowie podpisania przez nią protokołu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Ogólnych Warunkach stosuje się postanowienia Regulaminu, przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, chyba że Ogólne Warunki, Umowa lub przepisy prawa stanowią 

inaczej. 

4. Spółka na swojej stronie internetowej gpk.chmielno.pl zamieszcza: 

1) Obowiązującą Taryfę, 

2) Regulamin, 

3) Ustawę, 

4) Rozporządzenie taryfowe, przemysłowe, w sprawie przeciętnych norm zużycia wody, w sprawie jakości wody.  

 

 

 


