
 

  
 
 

UMOWA indywidualna Nr ……………. 
o zaopatrzenie w wodę 

zawarta w dniu ……………. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie,  

ul. T. Kościuszki 16A, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086648, o wartości kapitału zakładowego  
61 240 000,00 zł wpłaconego w całości, posiadającym NIP: 536-00-12-717 i REGON 010635430, w imieniu, którego działa 
na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu - ……………………………………….. 
zwanym dalej „Dostawcą”, 

 
a 
Właściciel: Imię: ……………. Nazwisko: …………….  Firma (nazwa): ……………. 

Adres: ……………. PESEL / REGON / NIP: ……………. 
lub w przypadku współwłasności  
Współwłaściciele :Imię: ……………. Nazwisko: ……………. Firma (nazwa): ……………. 

Adres: ……………. PESEL / REGON / NIP: ……………. 
w którego(-y) imieniu działa pełnomocnik / zarządca / współwłaściciel ……………. 

zwaną(y)(i) dalej „Odbiorcą usług”, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest: 

 dostarczanie wody na cele bytowe    dostarczanie wody na cele przemysłowe 

do/z nieruchomości położonej: ……………. do której przysługuje Odbiorcy usług tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością, określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 2. Zakres odpowiedzialności 

Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do prawidłowej realizacji usługi 
zaopatrzenia w wodę natomiast odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji 
i przyłączy wodociągowych (w tym także urządzenia pomiarowego).  

§ 3. Rozliczenia 

1. Rozliczenie dostarczonej wody odbywać się będzie zgodnie z Umową, Ogólnymi Warunkami Umowy i taryfami. 
2. Na dzień zawarcia Umowy: 

a) cena za dostawę 1 m3 wody wynosi ……… zł brutto, stawka opłaty abonamentowej ……… zł brutto; 
3. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 
4. W chwili zawierania Umowy Odbiorca usług należy do następujących grup taryfowych: ……………... 
5. Ogólne Warunki Umowy stanowią załącznik nr 1, Wyciąg z taryfy obowiązującej w chwili zawarcia Umowy stanowi 

załącznik  nr 2 a Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

§ 4. Postanowienia dodatkowe 

1. Odbiorca usług oświadcza, że nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny / dodatkowy / lokalowy / 
zamontowane na własnym ujęciu wody / przepływomierz*.  

2. Warunki wstępu na nieruchomość Odbiorcy usług przedstawicieli Dostawcy oraz przesłanki odcięcia dostaw wody do 
nieruchomości Odbiorcy usług określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Aktualnie obowiązujące w tym 
względzie zasady zawarte są w „Ogólnych Warunkach Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków”. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać wodę w ilości nie mniejszej niż 2,5m3/h. 
4. Przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy Usług oraz znajduje się w posiadaniu Odbiorcy Usług.  
5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy przyłącze wodociągowe znajduje się w posiadaniu Dostawcy, co może 

wpływać na wysokość cen i stawek opłat określonych w taryfach, Odbiorcy usług przysługuje w każdym czasie prawo 

wystąpienia o przeniesienia posiadania przyłącza wodociągowego. Odbiorca usług przyjmuje powyższe do wiadomości. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ……………. 
2. Odbiorca usług oświadcza, że treść Ogólnych Warunków Umowy została mu przedłożona przed zawarciem Umowy   

i zapoznał się z ich treścią oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień. 
3. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy wchodzi w życie w razie 

przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 
ścieków”, o ile Odbiorca usług nie wypowie Umowy w najbliższym terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień 
„Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” 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. 

4. Zmiana „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” 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 orzeczenia przez 



 

organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność postanowień  „Ogólnych Warunków Umowy  
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” z przepisami prawa. 

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

6. Niniejsza Umowa indywidualna wraz z Ogólnymi Warunki Umowy stanowią umowę o zaopatrzenie w wodę 
w rozumieniu art. 6 Ustawy. 

7. Dostawca informuje, że podane przez Odbiorcę Usług dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia  niezbędnych 
działań związanych z wykonywaniem Umowy. Administratorem danych jest Dostawca. Odbiorcy Usług przysługuje 
prawo wglądu do danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
wykonania Umowy. 

Odbiorca Usług      Dostawca 


