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UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ
zawarta w dniu

w Ustroniu pomiędzy:

Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, 43 – 450 Ustroń,
ul. Myśliwska 10, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000091989, NIP 548-10-04-266, REGON 070473920,
Kapitał Zakładowy: 108 555 000,00 zł zwanymi dalej w umowie „Przedsiębiorstwem”,
reprezentowanym przez:
mgr inż. Beata HALAMA – Prezes Zarządu
a
Dane wnioskodawcy: nazwa firmy lub imię(ona) , nazwisko

Adres wnioskodawcy

-

ul.

-

ul.

PESEL(1):
NIP(2):

-

-

-

-

-

-

(2)

REGON :
KRS(2):
Kapitał Zakładowy(2):
zwanym dalej „Inwestorem”, reprezentowanym przez:

o treści następującej:
§1
Umowa określa prawa i obowiązki stron w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości, o której mowa w § 2 umowy oraz zasady jego użytkowania po przyłączeniu
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
§2
Inwestor oświadcza, że jest(3):
właścicielem

współwłaścicielem

nieruchomości położonej w

(1)
(2)
(3)

– dotyczy osób fizycznych
– dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
– zaznaczyć właściwe

użytkownikiem

ul.
MIEJSCOWOŚĆ

działka/i nr:

dzierżawcą
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§3
1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się na własny koszt:
1) Określić i wydać warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
2) uzgodnić dokumentację projektową,
3) sprawować nadzór techniczny w czasie budowy przyłącza kanalizacyjnego,
4) uczestniczyć w odbiorze wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego,
5) sporządzić protokół obioru końcowego.
2. Inwestor zobowiązuje się na własny koszt:
opracować dokumentację projektową zgodnie z warunkami, które zostaną wydane
po podpisaniu niniejszej umowy,
1) poinformować Przedsiębiorstwo o przystąpieniu do robót budowlano - montażowych
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem,
2) wykonać przyłącze kanalizacyjne przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia
określone w odrębnych przepisach oraz przeprowadzić jego odbiór przy udziale osób
reprezentujących Przedsiębiorstwo zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa, normami budowalnymi i sztuką budowlaną,
3) w przypadku poboru wody z własnego ujęcia zabudować wodomierz główny w budynku
na
instalacji
wewnętrznej.
Fakt
ten
należy
zgłosić
na
Rejonie
Sieci
w ………………………………… w celu sporządzenia na tą okoliczność stosownego protokołu.
wypełnia pracownik WZC

§4
1. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostaje własnością Inwestora. Inwestor
zobowiązany jest do używania przyłącza kanalizacji sanitarnej w sposób zgody z jego
prawidłową eksploatacją i przeznaczeniem. Inwestor ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe
i nieprawidłowe oraz niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z przyłącza kanalizacji
sanitarnej, w tym za wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności za uszkodzenie przyłącza
kanalizacji sanitarnej z winy Inwestora lub osób, za które Inwestor ponosi odpowiedzialność.

§5
Świadczenie usług rozpocznie się z dniem zawarcia „Umowy o odprowadzanie ścieków”
i po odczytaniu przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa stanu wodomierza głównego.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity
Dz. U.2019.1437 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz
„Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków” dostarczany w momencie podpisania
umowy o zaopatrzeniu w wodę.
(1)
(2)
(3)

– dotyczy osób fizycznych
– dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
– zaznaczyć właściwe
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§7
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd
powszechny.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inwestor

(podpis osoby upoważnionej)

(1)
(2)
(3)

– dotyczy osób fizycznych
– dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
– zaznaczyć właściwe

Przedsiębiorstwo

(podpis osoby upoważnionej)

