
UMOWA nr ………….. 
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków* 

 
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy: 
 

Grodziskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Grodzisku Wlkp., 
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Kościańska 32,  
NIP 7880022373, REGON 300776091, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………… 
zwaną dalej „Przedsiębiorstwem”, 
 
a 
 

Imię:................................................................................................................................................................................................... 
 
Nazwisko:.......................................................................................................................................................................................... 
 
Firma (nazwa):.................................................................................................................................................................................. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do 
korespondencji:................................................................................................................................................................................ 
 
PESEL / REGON / NIP:..................................................................................................................................................................... 
 
w którego imieniu działa pełnomocnik / zarządca.............................................................................................................................,
   
zwaną(y / i) dalej „Odbiorcą usług”, 
o następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot Umowy 

 
Przedmiotem Umowy jest: 
 
 zaopatrzenie w wodę 
 odbiór ścieków bytowych 
 odbiór ścieków komunalnych 
 odbiór ścieków przemysłowych 
 
świadczone przez Przedsiębiorstwo dla nieruchomości położonej ......................................................................................  
 
…....................................................................................., do której przysługuje Odbiorcy usług następujący tytuł prawny 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
..................................................................................................................../ o nieuregulowanym stanie prawnym*. 
 

§ 2 
Miejsce spełnienia świadczenia 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się dostarczać wodę do zaworu za wodomierzem głównym. 
2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się odbierać ścieki z: 

1) miejsca połączenia przyłącza kanalizacyjnego i sieci  kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, w przypadku gdy przyłącze  
kanalizacyjne jest w posiadaniu Odbiorcy usług, 
2) miejsca połączenia instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług i przyłącza kanalizacyjnego, w przypadku gdy przyłącze  
kanalizacyjne jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

 
§ 3 

Status przyłączy 
 

1. Właścicielem oraz posiadaczem przyłącza wodociągowego jest odbiorca. 
2. Właścicielem oraz posiadaczem przyłącza kanalizacyjnego jest odbiorca. 

 
 

§ 4 
Zasady rozliczeń świadczonych usług 

 
1. Świadczenie przez Przedsiębiorstwo usług objętych przedmiotem Umowy odbywa się na podstawie cen i stawek opłat 

zawartych w obowiązujących taryfach. 
2. W dacie zawarcia Umowy: 

1) cena za dostarczenie 1 m³  wody wynosi ….. zł netto, powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów  
i usług wynoszącą 8 %, co łącznie stanowi …… zł,  

2) stawka opłaty abonamentowej dla dostaw wody wynosi …… zł netto na okres rozliczeniowy, powiększona  
o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług wynoszącą 8 %, co łącznie stanowi …… zł  



3) cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków wynosi …… zł netto powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i 
usług wynoszącą 8 %, co łącznie stanowi ……… zł,  
4) stawka opłaty abonamentowej dla odprowadzania ścieków wynosi ….. zł netto na okres rozliczeniowy, powiększona o 
obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług wynoszącą 8 %, co łącznie stanowi ……. zł,  

3. Przedsiębiorstwo do cen i stawek opłat dolicza podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej zgodnie  
z powszechnymi przepisami prawa.  

4. Odbiorca usług zostaje zaliczony do następujących grup taryfowych: …… 
5. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do której zaliczony został 

Odbiorca usług wymaga jedynie prawidłowego ogłoszenia taryf zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

6. Okres rozliczeniowy wynosi ………. miesiące. 
7. Wyciąg z taryfy obowiązującej w chwili zawarcia Umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy 
8. Dla potrzeb rozliczeń należności za usługi dostarczania wody  wykorzystuje się: wodomierz główny / dodatkowy / lokalowy 

/ przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody*.  
9. Dla potrzeb rozliczeń należności zausługi odprowadzania ścieków wykorzystuje się: urządzenie pomiarowe / wodomierz 

główny / dodatkowy / lokalowy / zamontowany na własnym ujęciu wody/ przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody*.  

10. Pozostałe warunki rozliczeń Stron określają Ogólne Warunki Umowy oraz taryfy.  
 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Odbiorca usług oświadcza, iż ma świadomość, iż integralną część niniejszej Umowy są Ogólne Warunki Umowy, które 

zostały mu przedłożone przed zawarciem Umowy. Odbiorca usług oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią oraz 
zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień. 

3. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień Ogólnych Warunków Umowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy 
oraz wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści  Ogólnych Warunków Umowy lub zmian Ogólnych 
Warunków Umowy, o ile Odbiorca usług nie wypowie Umowy w najbliższym terminie jej wypowiedzenia. Zmiana 
postanowień Ogólnych Warunków Umowy zostanie doręczona Odbiorcy usługprzynajmniej na miesiąc przed planowaną 
datą wejścia w życie oraz będzie wskazywać proponowane zmiany wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy. 

4. 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 orzeczenia przez organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność 
postanowień Ogólnych Warunków Umowy z przepisami prawa, wydanie przez organ administracji publicznej lub sąd 
orzeczenia zobowiązującego do dokonania zmian w Ogólnych Warunkach Umowy. 

5. Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został poinformowany o obowiązywaniu „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków" na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski oraz sposobach dostępu do jego treści. 

6. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące między stronami a dotyczące całości lub  
w części zakresu przedmiotowego Umowy.  

7. Zmiana Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Przedsiębiorstwo  informuje, że podanie przez Odbiorcę usług danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania 

Umowy. Dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania. Informacje na temat 
przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo zawarte są w Ogólnych Warunkach Umowy.  
 

§ 6 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1  
z 04.05.2016) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  
z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ulicy Kościańskiej 32. 

2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl . 
4. Dane przetwarzane są dla celów związanych z zaopatrzeniem w wodę nieruchomości oraz odbiorem ścieków 

bytowych/komunalnych/przemysłowych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być 

podmioty upoważnione  na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
6. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.gpk.biz.pl w zakładce RODO. 
 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

  Odbiorca Usług      Przedsiębiorstwo 
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