UMOWA NR UP/ ……………………….
o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu ........................................................... pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Kos. Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisanym pod numerem 0000055358 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5990110427, kapitał zakładowy 215 067 000 zł w całości opłacony, zwanym w umowie
Przedsiębiorstwem
reprezentowanym przez:
Kierownika Działu Obsługi Odbiorców – mgr Danutę Łastowską
a
.....................................................................................................................Tel. ……… ………………………….
Imię, nazwisko / Firma/
………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym/ z siedzibą
zwanym w umowie Inwestor
reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................... ......................................................................
§1
Umowa określa prawa i obowiązki stron w zakresie budowy przewodu wodociągowego/kanalizacyjnego położonego w obrębie nieruchomości oraz
przewodu wodociągowego/kanalizacyjnego poza nieruchomością, o której mowa w § 2 umowy oraz zasady jego użytkowania po przyłączeniu
nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej sanitarnej.
§2
Inwestor oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości
położonej w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ul. …………………………………………………………………… dz. nr ……………………………………………………….. oraz wyraża zgodę
na

treść

warunków

technicznych

przyłączenia,

zawartych

w

Projekcie

Technicznym

wraz

z

pismem

przewodnim

ZUD/…………………………………z dnia ………………..……………………………..stanowiącym załącznik do umowy.
Informacje dodatkowe:
Włączenie / nawiertka / przyłącza wodociągowego i montaż wodomierza - tel. 95 728-59-60 wew. 38 godz. 7

00

– 14

00

TERMINY -WTOREK lub

CZWARTEK każdego tygodnia.
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego – tel. 95 728-59-58 wew. 21 godz. 700 - 1400 TERMIN WG UZGODNIENIA
Biuro Obsługi Klienta 95 733-55-40 do 42
Termin do włączenia przyłącza i spisania umowy na dostawę wody – 1 MIESIĄC.
Sieć wodociągowa ………………………………………………………………………………………………………………
Przyłącze wodociągowe………………………………………………………………………………………………………….
Przedsiębiorstwo dokonuje włączenia do sieci wodociągowej oraz montażu wodomierza tylko w przypadku jednoczesnego przygotowania :
miejsca do wykonania włączenia przygotowanego przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową / montaż nawiertki / oraz podejścia
wodomierzowego.
Wodomierz – miejsce montażu ………………………………………………………………………………………………….
Sieć kanalizacyjna………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

§3
1.

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się na własny koszt:

a/

na wniosek Inwestora wykonać czynność włączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej przewodów wodociągowych / kanalizacyjnych

o których mowa w §2 w miejscu przygotowanym i zorganizowanym przez Inwestora.,
b/ zamontować wodomierz główny na przygotowanym przez inwestora podejściu wodomierzowym,
c/ uruchomić podłączenie wodociągowe/kanalizacyjne,
d/ prowadzić eksploatację odcinka przewodu wybudowanego przez Inwestora położonego poza granicą
nieruchomości przyłączanej do sieci.
e/ czynności jak w pkt a, b, c wykonywane będą jednocześnie po przygotowaniu przez Inwestora podejścia wodomierzowego i miejsca włączenia do
sieci.
2.

Inwestor zobowiązuje się na własny koszt:

a/ opracować dokumentację projektową zgodnie z warunkami, o których mowa w § 2 umowy,
b/ poinformować Przedsiębiorstwo o przystąpieniu do robót budowlano – montażowych z tygodniowym wyprzedzeniem,
c/ wybudować podłączenie wodociągowe/ kanalizacyjne w zakresie podanym w § 3 pkt 1,
d/ przygotować podejście do montażu wodomierza zgodnie z załączonym schematem,
e/ przygotować wykop na rurociągu wodociągowym, zapewniając swobodny dostęp do rurociągu w celu montażu armatury włączeniowej. Wykop
należy zabezpieczyć przeciw osunięciu gruntu zgodnie z zasadami BHP,
f/ wystąpić z wnioskiem do Przedsiębiorstwa o dokonanie czynności – włączenia z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, o której mowa w § 3
pkt 1a, b
g/ zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( szkic + potwierdzenie złożenia w ośrodku geodezyjnym przed odbiorem
końcowym, mapa powykonawcza) i przekazać ją do przedsiębiorstwa,
h/ zgłosić do odbioru przewód wodociągowy / kanalizacyjny z udziałem Inwestora i pracowników przedsiębiorstwa,
i/ wykonanie innych czynności nie wyszczególnionych powyżej o ile one wynikają z innych przepisów,
j/ pokryć koszty, które poniosło Przedsiębiorstwo z tytułu konieczności ponownych dojazdów z powodu nie wykonania lub wadliwego wykonania
czynności jak § 3 pkt 2d, e zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§4
Dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków nastąpi z chwilą zawarcia umowy na dostawę wody i/ lub odprowadzanie ścieków.
§5
W

sprawach

nie

uregulowanych

w

umowie

zastosowanie

mają

przepisy

ustawy

z

dnia

7

czerwca

2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami), obowiązującym Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
INWESTOR

PRZEDSIĘBIORSTWO

……………………….

………………………………………….

