
Strona 1 

UMOWA  NR    

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Zawarta w dniu:         w Ustroniu 

pomiędzy Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu 

ul. Myśliwska 10 reprezentowaną przez: 

mgr inż. Beata Halama – Prezes Zarządu 

Nr KRS 0000091989, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY na dzień 22.08.2018 r.: 106 704 000,00 zł,  NIP 548-10-04-266 

zwaną w umowie Przedsiębiorstwem 

a 

NIP:  PESEL: 

Regon: 

Nr KRS/Rejestr przedsiębiorców.............................................................................................................. ....................... 

zwanym/ą w umowie Odbiorcą, 

reprezentowanym przez: 

1. 

2. 

o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie stwierdzają, że nieruchomość Odbiorcy jest przyłączona do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa i w oparciu o wniosek Odbiorcy zawierają umowę o dostawę wody 

i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej w: 

( ) 

Dostawa wody, sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń, prawa i obowiązki stron, procedury i warunki kontroli 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, okres obowiązywania umowy oraz zasady odpowiedzialności stron za 

niedotrzymanie umowy oraz jej wypowiedzenie reguluje niniejsza umowa, Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków, a nadto ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152). 

§ 2

Odbiorca oświadcza, że: 

1/ posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości określonej w § 1 w postaci 

(własności, współwłasności, dzierżawy, najmu, użytkowania obiektu, zarządu) 

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

2/ posiada prawo..................................................do lokalu ................................................................................... 

w budynku nr...............przy ulicy..........................................................w............................. ................................. 

3/korzysta z nieruchomości określonej w § 1 umowy o nieuregulowanym stanie prawnym …………………… 

................................……………………………………………………………………………………………… 

4/ na nieruchomości będzie wzniesiony obiekt budowlany co wynika z pozwolenia na budowę nr.................... 

wydane przez ................................................................................................................ ........................................ 

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

5/ włada nieruchomością na podstawie......................................................................................... ........................ 

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

(wymienić faktyczną przyczynę władania nie określoną w punktach poprzednich) 
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§ 3 

 

1. Miejscem dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo jest zawór za wodomierzem głównym zamontowanym w 

obiekcie (nieruchomości) Odbiorcy. 

2. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku/budowli w przypadku jej braku 

granica nieruchomości (ewentualnie urządzenie pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym). 

 

§ 4 

 

Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody. 

 

§ 5 

 

Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych oraz 

instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie o ile jest zamontowane. 

 

§ 6 

 

Przedsiębiorstwo zapewnia dostarczanie wody do Odbiorcy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, o 

ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody z przeznaczeniem na cele       w ilości wg poboru 

miesięcznie. Przedsiębiorstwo zapewnia dostarczanie wody o jakości odpowiadającej wymogom określonym przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

§ 7 

 

1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do 

odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości usługi przy 

odprowadzaniu ścieków. 

2. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych 

do kanalizacji sanitarnej. 

3. W szczególności zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 

1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w 

szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków, skór, tekstyliów, 

włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym, 

2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas 

bitumicznych, smól i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 850C, a w 

szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoulenu, 

4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, 

cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z 

kiszonek, 

6. nie zidentyfikowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych. 

4. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do: 

1. niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do 

urządzeń kanalizacyjnych, 

2. zainstalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych 

urządzeń, 

3. umożliwienia Właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych i przedstawicielom Przedsiębiorstwa dostępu w 

każdym czasie do miejsca kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń 

oraz przeprowadzenia kontroli sieci i urządzeń do  podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy 

usług, 

4. wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz 

ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności, gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej 

niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w 

ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących 

urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń 

kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków, 

5. udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń podczyszczających ścieki, a także 
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rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków, 

6. zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określenia ilości i jakości ścieków przemysłowych, na 

żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych i Przedsiębiorstwa, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione 

możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia 

kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń 

kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków. 

 

§ 8 

 

1.Wodomierz główny jest własnością Przedsiębiorstwa. Koszt jego zainstalowania i utrzymania pokrywa 

Przedsiębiorstwo. 

2.Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych należy do Odbiorcy. 

3.Urządzenie pomiarowe jest własnością Odbiorcy. Koszt jego zainstalowania i utrzymania pokrywa Odbiorca. 

4. Naprawa, remont i konserwacja przyłącza kanalizacyjnego należy do Odbiorcy. 

 

§ 9 

 

Odbiorca prognozuje, że woda dostarczana przez Spółkę będzie wykorzystywana na następujące cele (wg grup 

taryfowych): 

-cel.........................................................w ilości..........................m3 miesięcznie 

-cel.........................................................w ilości..........................m3 miesięcznie. 

 

§ 10 

 

Odbiorca zobowiązuje się do: 

1/ utrzymywania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, 

2/ wydzielania, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania 

wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia 

wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób 

niepowołanych, 

3/ wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego, 

4/ umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do 

nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń 

wodociągowych będących własnością Przedsiębiorstwa oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia 

pomiarowego, 

5/ powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych 

należących do Odbiorcy , osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 

6/ utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci 

i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od 

istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w odrębnych przepisach, 

7/ wprowadzania ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych 

określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w aktach 

wykonawczych do ustawy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, 

8/ zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych w przypadkach, gdy jest to wymagalne 

na podstawie odrębnych przepisów, 

9/ natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, 

uszkodzenia wodomierza, zerwania plomby urządzenia pomiarowego, ich przemieszczenia lub zaboru. 

 

§ 11 

 

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody wywołane: 

1/ działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi 

odpowiedzialności, 

2/ niezawinioną przez Przedsiębiorstwo awarię sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub 

usunięcia skutków awarii, 

3/ brakiem wody w ujęciu wywołanymi klęskami żywiołowymi, 

4/ zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla życia i zdrowia, 

5/ potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych, 

6/ planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac 

konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych, 
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7/ innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy. 

 

§ 12 

 

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: 

1/ działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi 

odpowiedzialności, 

2/ niezawinioną przez Przedsiębiorstwo awarię w sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub 

usunięcia skutków awarii, 

3/ planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac 

konserwacyjno-remontowych urządzeń kanalizacyjnych, 

4/ innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy. 

 

§ 13 

 

O przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni 

przed planowanym terminem tych prac. Jeżeli przerwy z przyczyn podanych w zdaniu poprzednim miały by trwać 

ponad 12 godzin Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę o tych pracach 7 dni przed planowanym terminem. 

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt pobierania 

wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji. 

 

§ 14 

 

1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny 

taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 

Taryfy cen i stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdza organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. 

3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie 

z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach. 

4. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, 

ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku 

- jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, 

określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

§ 15 

 

1. Okres obrachunkowy wynosi: 

 a/ dwa miesiące w przypadku Odbiorców usług będących gospodarstwami domowymi, 

 b/ jeden miesiąc w przypadku pozostałych Odbiorców. 

Wymienione okresy mogą być skrócone lub wydłużone nie więcej niż 7 dni. 

2. W razie przejściowego braku możliwości dokonania odczytu wodomierza, Przedsiębiorstwo może dokonywać 

rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na podstawie średniej z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających 

dokonanie ostatniego odczytu wodomierza. Zafakturowane średnie zużycie będzie korygowane przez faktyczny 

odczyt. 

3. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca będzie uiszczał na podstawie faktury w wybranej 

przez siebie formie płatności proponowanej przez Przedsiębiorstwo tj. przelewem bankowym, w kasie 

Przedsiębiorstwa przy ul. Myśliwska 10 43-450 Ustroń, w banku, na poczcie, w punkcie poboru opłat, w terminach: 

a/ w przypadku Odbiorców dla, których przyjęto okres rozliczeniowy dwumiesięczny:  

– w terminie do 16 dni od daty wystawienia faktury u Odbiorcy, 

– w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury w siedzibie firmy. 

b/ w przypadku Odbiorców dla, których przyjęto okres rozliczeniowy miesięczny:  

– w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury. 

Termin zapłaty faktury, w każdym wypadku, nie może być jednak krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub 

dostarczenia w inny sposób. 

4. Odbiorca jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty za świadczone usługi.  

W razie zwłoki w zapłacie Przedsiębiorstwo będzie obciążać Odbiorcę odsetkami ustawowymi.  

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości należności za świadczone usługi nie wstrzymuje jej zapłaty, w 

razie stwierdzenia nadpłaty Przedsiębiorstwo zaliczy ją na poczet należności przyszłych, a na żądanie Odbiorcy 

dokona jej zwrotu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
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§ 16 

 

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 

wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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 niesprawności wodomierza. 

2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. 

3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę 

jego niesprawności, pokrywa on koszty tego sprawdzenia. 

 

§ 17 

 

W przypadkach określonych w § 10 pkt 9. oraz w przypadku uszkodzenia wodomierza z przyczyn leżących po stronie 

Odbiorcy ilość pobranej wody ustala się w sposób określony w § 16 ust. 1. niniejszej umowy. Naliczenie należności 

za okres niesprawności wodomierza z winy Odbiorcy, Przedsiębiorstwo określi w ilości jak wyżej stosując cenę za m3 

według obowiązującej taryfy, ale w wielkości podwójnej. 

 

§ 18 

 

1. Odbiorcy przysługuje obniżenie należności w fakturach za wodę w przypadku pogorszenia jakości dostarczonej 

wody oraz w przypadku zmniejszenia jej ciśnienia przed instalacją wewnętrzną Odbiorcy. 

2. W przypadku wystąpienia powyższych zdarzeń Odbiorca składa w siedzibie WZC pisemny wniosek o udzielenie 

obniżenia należności, który podlega rozpatrzeniu w trybie właściwym dla reklamacji. 

 

§ 19 

 

Przedsiębiorstwo ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego po uprzednim 20 

dniowym zawiadomieniu powiatowego inspektora sanitarnego oraz Burmistrza/Wójta miejscowo właściwego dla 

Odbiorcy jeżeli: 

1/ przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 

2/ Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie 

uregulowania zaległych opłat, 

3/ jakość wprowadzonych 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. 

Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia 

wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

 

§ 20 

 

W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w § 1 

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. 

 

§ 21 

 

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu 

na teren nieruchomości lub pomieszczenia każdego, kto korzysta z usług Przedsiębiorstwa w celu przeprowadzenia 

kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania 

odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych 

przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

 

§ 22 

 

1. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących 

koniecznością zmiany umowy. 

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

wysłane przez Przedsiębiorstwo poczytuje się za doręczone Odbiorcy. 

3. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową, przesyłką 

kurierską lub w podobny sposób. 

 

WZÓR
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§ 23 

 

Umowa niniejsza została zawarta na czas: 

 nieokreślony 

 określony do dnia      . 

 

§ 24 

 

Umowa może być rozwiązana: 

1/ przez Odbiorcę       wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 

2/ przez Przedsiębiorstwo       wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego  

w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Odbiorcę, 

3/ bez wypowiedzenia w drodze porozumienia stron. 

 

§ 25 

 

Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spółkę środków technicznych uniemożliwiających dalsze 

korzystanie z jej usług. 

 

§ 26 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 27 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 1 oraz Kodeks 

Cywilny. 

 

§ 28 

 

1. Odbiorca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Przedsiębiorstwa, które będzie ich 

administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) jak również zgodnie z zapisami 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) oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

zawarcia i realizacji Umowy i na czas Umowy, względnie dochodzenia roszczeń z nią związanych po jej rozwiązaniu 

bądź wygaśnięciu. 

2. Odbiorca ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Usunięcie danych osobowych 

oznacza niemożność wykonywania usług, a tym samym jest podstawą do rozwiązania Umowy. 

3. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest spółka pod 

firmą Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10. 

 

§ 29 

 

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

 

Przedsiębiorstwo       Odbiorca 

 
  
 

WZÓR




