
Umowa o odprowadzanie ścieków  

 

zawarta w dniu …………………………….  w Bojszowach, pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., 43-220 Bojszowy ul. Św. 

Jana 52, działającym od 01.01.2000 r (KRS 0000131507 z dnia 23.09.2002), tel. 32/218 91 77, świadczącym usługi w zakresie zbiorowego odbioru 

ścieków na terenie Gminy Bojszowy zgodnie z zezwoleniem nr 2 z dnia 30.12.2005 r. wydanym przez Wójta Gminy Bojszowy, zwanym dalej 

PRZEDSIĘBIORSTWEM  

a ........................................................................................................................................................................................................................................  

zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………….. tel. ………………………………………. 

zwanym dalej ODBIORCĄ. 

Integralną częścią niniejszej umowy są Ogólne Warunki Umowy (OWU). 

 

§ 1 

1. Przedsiębiorstwo, zobowiązuje się do odprowadzania ścieków z nieruchomości lokalowej/budynku/obiektu budowlanego położonego w: 

………………………………… (adres)................................................................................................................ na warunkach określonych 

ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Regulaminem dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bojszowy  nr XVII/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019, r., taryfą opłat i 

cennikiem usług oraz niniejszą umową. 

2. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy maja zastosowanie ceny oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie oraz cenniku 

usług. Na dzień zawarcia umowy ceny te są następujące: 

a) opłata za odbiór ścieków: 

- grupa taryfowa     I        cena zł/m3 brutto   12,07 zł    –    gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne 

- grupa taryfowa     II       cena zł/m3 brutto   13,18 zł    –    podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe) 

-        grupa taryfowa     III      cena zł/m3 brutto    13,19 zł    –    obiekty użyteczności publicznej 

b) opłata za oplombowanie wodomierza (podlicznika) /urządzenia pomiarowego ustalana jest jako suma kosztów dojazdu, ceny plomb 

oraz czasu trwania czynności plombowania (wg cennika usług). 

3. Zmiana cennika usług oraz taryfy za odbiór ścieków nie wymaga zmiany umowy. 

4. Aktualny cennik usług oraz taryfa zamieszczone są na stronie internetowej www.gpkbojszowy.pl. 

 

§ 2 

1. Odbiorca oświadcza, iż    (spośród punktów 1), 2), 3) zaznaczyć właściwe): 

1) posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/budynku/obiektu* budowlanego określonego w § 1 (wskazać tytuł prawny): 

……………………………………………………….., albo 

2) korzysta z nieruchomości określonej w § 1 umowy o nieuregulowanym stanie prawnym, albo 

3) posiada pozwolenie na budowę numer ....................... z dnia …………………………….. wydane przez 

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

2. Odbiorca deklaruje, iż : 

1)     odprowadza ścieki  w ramach  ………….   grupy taryfowej, 

 

§ 3 

Miejscem odbioru ścieków jest: 

1) studzienka przyłączeniowa na sieci - jeśli przyłącze stanowi własność Odbiorcy, lub pierwsza studzienka licząc od strony budynku, 

2) w przypadku braku studzienki - granica nieruchomości albo urządzenie pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym (o ile 

przyłącze stanowi własność Przedsiębiorstwa). 

 

§ 4 

Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy zapewnienie sprawności urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków w sposób ciągły 

i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości oczyszczonych ścieków. 

 

§ 5 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do ciągłego i niezawodnego odbioru z nieruchomości ścieków. 

2. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa: 

a) ścieków innych, niż określone we wniosku o  przyłączenie do sieci,  

b) ścieków wprowadzanych w ramach innej niż zadeklarowana w §2 ust. 2 taryfowej grupy odbiorców (np. ścieki powstają w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą), 

wymaga niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie przedsiębiorstwa, w celu aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego naliczenia 

opłaty za odbiór ścieków. 

 



§ 6 

1. Odbiorca, niezależnie od obowiązku z § 5 ust. 2, zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie o faktach skutkujących 

koniecznością zmiany umowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia (sprzedaż nieruchomości, zmiana właściciela, istotna zmiana ilości i składu 

odprowadzanych ścieków, tj. taka która może mieć wpływ na eksploatację sieci i oczyszczalni ścieków,  konieczność rozliczenia usługi 

w ramach innej grupy taryfowej). 

2. Jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Przedsiębiorstwa, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez 

Przedsiębiorstwo na ostatni znany adres Odbiorcy poczytuje się za doręczone Odbiorcy. 

§ 7 

1. Umowę zawarto na czas nieokreślony (określony do dnia .................................................)*. 

2. Umowa może być rozwiązana: 

1) przez Odbiorcę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym wypowiedzenie zostało złożone. 

2) przez Przedsiębiorstwo za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało doręczone, w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 

wymienione w Art. 11 Ogólnych Warunków Umowy 

3) w każdym czasie za porozumieniem stron. 

3. Koszty ponownego uruchomienia odprowadzania ścieków obciążają Odbiorcę usług.  

4. W przypadku braku rozwiązania umowy przez Odbiorcę, niezależnie od faktycznego korzystania przez Odbiorcę z usług Przedsiębiorstwa, 

Odbiorca zobowiązany jest do regulowania należności do dnia zdemontowania wodomierza głównego lub do dnia zawarcia przez 

Przedsiębiorstwo umowy z następnym odbiorcą usług. W przypadku posiadania ujęć własnych wody, odbiorca zobowiązany jest do 

regulowania należności do dnia zawarcia przez przedsiębiorstwo umowy z następnym odbiorcą usług  lub do dnia zamknięcia lub 

likwidacji przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo. 

5. Zakończenie umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych 

uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

§ 8 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowane ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

2. Integralnym elementem niniejszej Umowy są OGÓLNE WARUNKI UMOWY(OWU). Niniejsza Umowa wraz z OGÓLNYMI WARUNKAMI 

UMOWY (OWU) stanowią Umowę o odprowadzanie ścieków w rozumieniu art.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków z 17 czerwca 2001 r.  

3. Odbiorca usług oświadcza, że przed zawarciem Umowy został poinformowany o obowiązywaniu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy oraz sposobach dostępu do jego treści. 

4. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień Ogólnych Warunków Umowy wchodzi w życie w razie przedłożenia odbiorcy nowej 

treści Ogólnych Warunków Umowy, po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego koniec przypada na koniec miesiąca 

kalendarzowego, o ile Odbiorca usług nie wypowie Umowy w terminie jej wypowiedzenia.  

5. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy w sposób opisany powyżej może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia ważnych powodów, takich jak 

zmiana przepisów prawa, niezgodność zapisów Ogólnych Warunków Umowy z przepisami prawa, inne powody istotne dla prawidłowej 

realizacji umowy.  

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

przedmiotowego Umowy. 

§ 10 

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

 

Odbiorca      Przedsiębiorstwo 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, jeżeli dotyczy 

2. OGÓLNE WARUNKI UMOWY(OWU) 

3.     Wniosek o zawarcie umowy ( wymagany w przypadku, kiedy nieruchomość jest już przyłączona do sieci) 


