
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Nr ……………./7/……..../PG/………….

zawarta w dniu ………/………/ ……………r. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000324880, NIP: 123-117-17-94, o kapitale zakładowym w wysokości 351.435.500,00 zł,
reprezentowaną przez .................................................................................................................

zwaną dalej „Przedsiębiorstwem”

a

Nazwa firmy……………………………………………..…………..………………………………………………………..............
NIP......................................................... REGON ...................................................KRS....................................................
Adres e'mail ......................................................................................................... Tel. .......................................................
Adres siedziby:
ul. ................................................................... Nr domu .................... Nr lokalu ................................................................. 
Miejscowość .................................................... Kod pocztowy ........................... Poczta ...................................................

będącym/ą Odbiorcą wody i/lub Dostawcą ścieków, zwanym/ą dalej „Odbiorcą” 

Adres do korespondencji :  jak wyżej   inny
ul…………………………………………………. Nr domu …………..... Nr lokalu…….….......................................................
Miejscowość………………………………...…… Kod pocztowy…………………... Poczta……………….….......................... 

§1

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przewodowego:   dostarczania wody   odprowadzania ścieków
do/z nieruchomości (lub jej części) położonej zgodnie z podanym powyżej:
 adresem zameldowania  adresem do  korespondencji/zamieszkania  innym adresem (do wypełnienia poniżej)
położonej w ………………………………………… przy ul……………………………………………… Nr domu………….....
Nr lokalu……………………… Nr działki …………………………………………. na cele:
  bytowe * produkcyjne * usługowe * budowlane * inne (podkreślić właściwe)

2. W przypadku dostawy wody albo odprowadzania ścieków mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy 
regulujące świadczenie usług danego rodzaju.

§2

1. Odbiorca oświadcza, iż:
a) korzysta z obiektu budowlanego określonego w §1 ust.1 Umowy na podstawie następującego tytułu:
 Własność  Współwłasność   Dzierżawa  Najem  Użytkowanie  Zarząd  Bez tytułu prawnego,w przy-
padku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
          

b) spełnia warunki przyłączenia do sieci i możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych, od których 
spełnienia zależy podpisanie niniejszej Umowy.

2. Przedsiębiorstwo oświadcza, iż na podstawie Decyzji nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01.10.2009 r. 
posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie 
Piaseczno. Zezwolenie opublikowane jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa pod adresem:  www.pwikpiaseczno.pl.
Treść zezwolenia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§3

Umowę zawarto na:  czas nieokreślony  czas określony do dnia………………………………………………

§4

Odbiorca wyraża  TAK  NIE zgodę/y na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i w związku z tym 
podaje aktualny adres e’mail w Umowie, na który będą przesyłane faktury za świadczone przez Przedsiębiorstwo usługi.



§5

1. Umowa określa warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz

odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez

Przedsiębiorstwo i zasady rozliczania nale ności za świadczenia będące jej
przedmiotem do obiektów objętych Umową na warunkach określonych ustawą z

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późń. zm.), zwanej dalej

Ustawą, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie

Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 926/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24.11.2021 r., zwanym dalej Regulaminem oraz niniejszą Umową.

2. Przedsiębiorstwo na zasadach określonych w niniejszej Umowie świadczy

usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków od dnia

....................r.
§6

1. Granicą odpowiedzialności Przedsiębiorstwa jest miejsce włączenia przewodu

wodociągowego (przyłącza) do sieci wodociągowej.

2. Miejscem wydania rzeczy w zakresie dostawy wody jest zawór za wodomierzem

głównym.

3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z

przyłączem kanalizacyjnym.

4. Obowiązek utrzymania w stanie nadającym się do odbioru usług przewodu

wodociągowego (przyłącza) i przewodu kanalizacyjnego (przyłącza) obcią a

Odbiorcę.

5. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, na pisemny wniosek Odbiorcy, zamknąć
przyłącze wodociągowe w przypadku wystąpienia awarii lub w celu wykonania

niezbędnych prac przez Odbiorcę. Kosztami zamknięcia przyłącza na wniosek

Odbiorcy Przedsiębiorstwo obcią a Odbiorcę.

§7

1. Wodomierz główny jest własnością Przedsiębiorstwa, a urządzenie pomiarowe

własnością Odbiorcy.

2. Nakładka radiowa instalowana na wodomierzu głównym lub podliczniku stanowi

własność Przedsiębiorstwa, zaś zainstalowany przez Odbiorcę podlicznik stanowi

własność Odbiorcy.

3. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego oraz nakładki
radiowej pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego lub podlicznika

Odbiorca.

4. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych i przyłącza

wodociągowego Odbiorcy z wyłączeniem wodomierza głównego nale y do

Odbiorcy.

5. Naprawa, remont, konserwacja instalacji kanalizacyjnych i przyłącza

kanalizacyjnego nale y do Odbiorcy.

§8

Do obowiązków Przedsiębiorstwa nale y w szczególności:

1) dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości (jej części), o której
mowa w § 1 ust.1 Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do

sieci, o ciśnieniu umo liwiającym normalne u ytkowanie instalacji

wodociągowej i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, z

zastrze eniem § 9 Umowy,

2) dostarczanie wody o nale ytej jakości, odpowiadającej warunkom jakościowym,

określonym w obowiązujących przepisach, 

3) dostarczanie wody w ilości zapewniającej utrzymanie w miejscu przyłączenia do

sieci, tj. na zaworze za wodomierzem głównym ciśnienia o wartości nie mniej

ni  0,05 MPa i nie więcej ni  0,6 MPa, 

4) odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości (jej części), o której mowa
w § 1 ust.1 Umowy, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi

przepisami, z zastrze eniem § 9 Umowy, 

5) usuwanie awarii urządzeń będących w jego eksploatacji, 

6) zainstalowanie na własny koszt w miejscu przygotowanym przez Odbiorcę
wodomierza głównego stanowiącego własność Przedsiębiorstwa.

§9

1. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu

ograniczenia lub wstrzymania dostaw wody bąd  ograniczenia lub wstrzymania

odbioru ścieków z przyczyn niezawinionych przez Przedsiębiorstwo, w

szczególności spowodowanych:
a) działaniem siły wy szej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za

którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,

b) awarią sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobie enia lub

usunięcia skutków awarii,

c) brakiem wody na ujęciu,

d) zanieczyszczeniem wody na ujęciu, stwarzającym zagro enie dla zdrowia i

ycia,

e) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów przeciwpo arowych,

f) przerwami w zasilaniu energetycznym,

g) planowanymi przerwami, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia
Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac remontowych,

h) innymi przyczynami związanymi z uszkodzeniami instalacji i przyłączy

posiadanych przez Odbiorcę lub zale nymi od Odbiorcy.

2. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust.1 Przedsiębiorstwo

niezwłocznie powiadomi Odbiorcę, w sposób zwyczajowo przyjęty, o czasie

trwania przerwy w dopływie wody lub odbiorze ścieków, z zastrze eniem §10

Umowy.

3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody

powstałe na skutek zalania wodą lub ściekami, a spowodowane: 

a) wadliwym wykonaniem lub le funkcjonującą instalacją wodociągową lub

kanalizacyjną Odbiorcy,

b) awarią instalacji i przyłączy, za które odpowiedzialność spoczywa na

Odbiorcy,
c) brakiem urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji

kanalizacyjnej Odbiorcy,

d) niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem obowiązków wynikających z

§ 13 i §14 Umowy.

4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienale yte wykonanie

zobowiązania oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności

art. 471 k.c., zgodnie z którym podstawę odpowiedzialności stanowi brak

nale ytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań kontraktowych.

§10

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców o
planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub

odprowadzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem

umo liwiającym dostosowanie przez Odbiorcę instalacji do nowych

warunków. Odbiorca zobowiązany jest w terminie określonym w zdaniu

poprzednim do dostosowania swojego przyłącza do zmienionych warunków

technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. 

2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,

przewidywanym obni eniu jej jakości lub ograniczeniach w odbiorze ścieków

Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty na 7

dni przed planowanym terminem.
3. W razie przerw w dostawie wody w sposób ciągły przekraczającej 12

godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępcze punkty poboru wody

przeznaczonej do spo ycia i informuje Odbiorcę o ich lokalizacji. 

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do niezwłocznego zabezpieczenia

miejsca awarii od chwili powiadomienia o jej wystąpieniu lub stwierdzenia jej

wystąpienia.

§11

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji

dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę lub

odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków mo e

nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy

występują warunki stwarzające zagro enie dla ycia, zdrowia i środowiska lub

uniemo liwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

a) z powodu awarii sieci lub obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych nie ma

mo liwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania

ścieków;

b) dalsze funkcjonowanie sieci lub obiektów stwarza bezpośrednie

zagro enie dla ycia, zdrowia lub środowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, o którym

mowa w ust.2, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców w sposób

zwyczajowo przyjęty.

4. Informacje dotyczące powstałych zakłóceń w świadczeniu usług udzielane

są przez Przedsiębiorstwo w ciągu:

a) 2 godzin – na telefoniczne ądanie określenia przewidywanego terminu

usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

b) 7 dni – na pisemne ądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w

pkt a),

c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i za alenia, wymagające
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§12

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości

świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, Odbiorca wnosi na piśmie lub do

protokołu sporządzanego przez Przedsiębiorstwo.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy o

sposobie załatwiania reklamacji w terminie nie dłu szym ni  14 dni od daty

wpływu.

§13
Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy

wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem

pomiarowym włącznie, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca,

2) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych

przez Odbiorcę instalacji i przyłączy przed wodomierzem głównym, a tak e

mających wpływ na wskazania wodomierza głównego, działanie nakładki

radiowej lub innych urządzeń Przedsiębiorstwa,

3) niewykonywania jakichkolwiek czynności bez porozumienia z

Przedsiębiorstwem mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego
instalacji oraz urządzeń nale ących do Przedsiębiorstwa, w szczególności

wodomierza głównego, nakładki radiowej i ich usytuowania,

4) wydzielenia i utrzymania w nale ytym stanie pomieszczenia na potrzeby

zainstalowania wodomierza głównego, nakładki radiowej, zabezpieczenie

wodomierza przed uszkodzeniem lub zaborem (utratą), zabezpieczenia

nakładki radiowej przed uszkodzeniem lub zaborem (utratą),

nienaruszania plomb zamontowanych na urządzeniach Przedsiębiorstwa i

Odbiorcy,

5) natychmiastowego pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o

stwierdzeniu zerwania plomby na urządzeniach Przedsiębiorstwa i
Odbiorcy, w szczególności wodomierza głównego, jego osłon, o

uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zaborze wodomierza głównego,

nakładki radiowej, 



6) zapewnienia uprawnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa, po uprzednim

okazaniu legitymacji słu bowej, wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren

nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy w celu:

a) przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego, nakładki radiowej,
dokonania odczytu wskazań, badań i pomiarów,

b) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń będących w eksploatacji

Przedsiębiorstwa oraz usunięcia awarii, o których mowa w §6 pkt 5) Umowy,

c) przeprowadzenia kontroli urządzeń i instalacji Odbiorcy mających wpływ na

świadczenie usług przez Przedsiębiorstwo, w szczególności studzienki

podciśnieniowej, pompowni przydomowej z wyposa eniem, a tak e kontroli ich

usytuowania,

d) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego oraz innych urządzeń i

instalacji mających wpływ na działanie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej

oraz na rozliczenia za świadczone usługi,
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub

zało enia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody

do lokalu.

7) pokrycia Przedsiębiorstwu kosztów powstałych na skutek:

a) samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem

obowiązujących norm i przepisów,

b) pobierania i u ywania wody do innych celów ni  określone w Umowie a

tak e wprowadzania ścieków o innym pochodzeniu ni  wymienione w

Umowie,

c) interwencji słu b Przedsiębiorstwa zapobiegających skutkom wynikłym z
uszkodzeń instalacji lub awarii przyłączy i urządzeń będących w posiadaniu i

utrzymaniu Odbiorcy.

8) pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego lub nakładki radiowej, je eli

konieczność wymiany powstała w wyniku niezabezpieczenia ich przed

działaniem warunków atmosferycznych, zalaniem, zamarznięciem lub

uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z przepisami §116 i §117

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 r. poz.  1422), a tak e w przypadku ich utraty, 

9) zainstalowania i utrzymania antyska eniowych zaworów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

10) powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach

wodociągowych i kanalizacyjnych nale ących do Odbiorcy, wyłącznie osobom

uprawnionym posiadającym odpowiednie kwalifikacje i aktualne badania

lekarskie, o ile takie kwalifikacje lub badania są wymagane przepisami prawa,

11) utrzymania u ytkowanej nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień w

prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych oraz

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, 

12) nieudostępniania własnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych bez

zgody Przedsiębiorstwa osobom trzecim,

13) pisemnego informowania Przedsiębiorstwa o:

a) wszelkich zmianach w przeznaczeniu pobieranej wody i pochodzeniu

wprowadzanych ścieków, mających wpływ na ich ilość i jakość, 

b) wszystkich zmianach w danych stanowiących podstawę do ryczałtowego

ustalania ilości zu ycia wody i wprowadzanych ścieków.

14) natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym. Koszt

wody, która wypłynęła w czasie awarii ponosi Odbiorca. W przypadku, gdy

awaria mo e spowodować lub spowodowała przerwę w świadczeniu usług

innym Odbiorcom, Przedsiębiorstwo przystępuje do usunięcia awarii we

własnym zakresie, a kosztami obcią a Odbiorcę, 

15) nieprzekraczania wska ników zawartości zanieczyszczeń organicznych i

biogennych w ściekach wynikających z bilansu ścieków do oczyszczalni.

Wska niki zanieczyszczeń określają przepisy wykonawcze do Ustawy.

§14

1. Odbiorca zobowiązany jest do niewprowadzania ścieków bytowych i 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowa-
dzania wód opadowych, a tak e do niewprowadzania ścieków opadowych i wód 
drena owych do kanalizacji sanitarnej.

2. Odbiorca zobowiązany jest do niewprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości

przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności wiru, piasku, popiołu, szkła,

wytłoczyn, dro d y, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet je eli

znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych

ywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w
temperaturze poni ej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju

opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

d) substancji rących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad,

formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i

cyjanowodoru, 

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, 

obornika, ścieków z kiszonek,

f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

� obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zaka ne,

� stacji krwiodawstwa,
� zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone

stacjonarnie na choroby zaka ne,

� laboratoriów prowadzących badania z materiałem zaka nym pochodzącym od

zwierząt.

§15

W razie dokonywania przez Odbiorcę, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem,

zmian w instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz zainstalowania na

instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie

urządzeń Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo ma prawo do rozwiązania umowy

za wypowiedzeniem w sposób określony w § 22 ust. 2 Umowy.
§16

1. Nale ności za usługi świadczone Odbiorcy przez Przedsiębiorstwo ustala się
jako iloczyny cen i stawek opłat zawartych w taryfach obowiązujących w okresie

rozliczeniowym oraz ilości dostarczonej wody i objętości odprowadzonych

ścieków.

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania

wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy

zu ycia wody ustalane prawem.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego

ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zu ycia wody w okresie 3
miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest

to mo liwe – na podstawie średniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku

ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zu ycia wody w ubiegłym i liczby

miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 

4. Ilość odprowadzonych ścieków z nieruchomości ustala się na podstawie

wskazania urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą ilości

wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zu ytej, określonej

zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy.

5. Przedsiębiorstwo ma prawo do wystawiania faktur na podstawie

prognozowanego zu ycia, które będą rozliczane po dokonaniu odczytu
wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Faktura wystawiona na podstawie

prognozowanego zu ycia obejmuje okres obrachunkowy wskazany w treści

faktury z uwzględnieniem postanowień §17 Umowy.

§17

1. Przedsiębiorstwo wystawia faktury za świadczone usługi, po dokonaniu odczytu:

wodomierza głównego, urządzeń pomiarowych, podliczników lub w oparciu o

ryczałtowe zu ycie wody i wprowadzane ilości ścieków przyjmując

jednomiesięczny, trzymiesięczny, sześciomiesięczny albo inny, nie dłu szy ni

roczny okres obrachunkowy, z zastrze eniem §16 ust.5 Umowy. 

2. W przypadku konieczności rozliczania fakturą okresu obrachunkowego, w
którym obowiązują dwa poziomy stawek cen i opłat taryfowych, stwierdzone

odczytem wodomierzy i urządzeń pomiarowych zu ycie wody i ilość
wprowadzanych ścieków rozliczane będą proporcjonalnie do liczby dni

obowiązywania poszczególnych stawek.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo naliczania nale ności poprzez wystawienie faktury

na koniec roku kalendarzowego, bez konieczności odczytu wodomierzy i urządzeń
pomiarowych ustalając ich stan na podstawie indywidualnego średniego zu ycia

wody i ilości wprowadzanych ścieków Odbiorcy z ostatnich sześciu miesięcy, a

które to stany przyjmowane będą jako początkowe przy pierwszym odczycie w

roku następnym.
§18

1. Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia

prawidłowości wskazań wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie

prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności

wodomierza, pokrywa on koszty tego sprawdzenia.

2. W przypadku, gdy wynik ekspertyzy potwierdza, e wodomierz nie mo e być
u ytkowany ze względu na to, e jego błędy wskazań są większe od błędów

granicznych dopuszczalnych w u ytkowaniu, koszt ekspertyzy i wymiany

wodomierza obcią a Przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji ilość faktycznie pobranej

wody lub odprowadzonych ścieków przez Odbiorcę ustala się korygując ilość
wskazaną przez wodomierz odpowiednio w górę lub w dół ka dym wska nikiem

podanym w zaświadczeniu ekspertyzy. Korekta dotyczy zu ycia wody za okres od

daty wpływu pisemnego zgłoszenia o wadliwym działaniu wodomierza, a jeśli

ustalenie tej daty oraz stanów wskazań wodomierza nie jest mo liwe, to obejmuje

okres od ostatniego odczytu do dnia demonta u wodomierza w celu wykonania

ekspertyzy.

§19

1. Do rozliczeń z tytułu Umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady

ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie zatwierdzonej uchwałą Rady

Miasta Piaseczna bąd  wprowadzonej w innym trybie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 

2. Taryfa ogłoszona będzie w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty

w terminie 7 dni przed wejściem w jej ycie i obowiązuje Odbiorcę bez

konieczności indywidualnego powiadomienia. 

§20

1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz

inne usługi w terminie płatności wskazanym na fakturze z zastrze eniem, i  termin

ten nie mo e być krótszy ni  14 dni od daty wysłania faktury 



lub dostarczenia jej w inny sposób.

2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu nale ności na rachunek bankowy

Przedsiębiorstwa lub dzień dokonania zapłaty w kasie. 

3. Za przekroczenie terminu płatności faktury Odbiorca będzie zobowiązany do
zapłaty odsetek ustawowych za ka dy dzień opó nienia.

4. Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji lub zastrze eń do poprawności

wystawienia faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

5. Nale ności Przedsiębiorstwa, z dokonanych przez Odbiorcę wpłat, mogą być
pokrywane w następującej kolejności:

a) opłaty zaległe,

b) odsetki za zwłokę,

c) opłaty bie ące.

6. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych nale ności, a na

ądanie Odbiorcy jej zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia zło enia wniosku w
tej sprawie.

7. Nale ności za wodę, która wypłynęła z przyłącza, a tak e koszty ewentualnych

usług, o których mowa w §13 pkt 14 Umowy, zalicza się do okresu

obrachunkowego wymienionego w §17 ust.1 Umowy.

§21

1. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie w

terminie 14 dni o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością zmiany

Umowy.

2. W przypadku zmiany Odbiorcy następuje wygaśnięcie umowy zawartej z

dotychczasowym Odbiorcą po dokonaniu odczytu lub ewentualnym demonta u
wodomierza. Obowiązek zawarcia nowej umowy cią y na nowym Odbiorcy.

Dotychczasowy Odbiorca i nowy Odbiorca obowiązani są do wskazania stanu

wodomierza lub urządzenia pomiarowego w protokole zdawczo – odbiorczym.

W sytuacji niesporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, za nale ności z

tytułu dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków w okresie pomiędzy

pomiarami wskazań dokonanymi u dotychczasowego Odbiorcy i nowego

Odbiorcy solidarnie odpowiadają dotychczasowy Odbiorca i nowy Odbiorca.

§22

1. Umowa mo e być rozwiązana przez ka dą ze stron z zachowaniem

2-miesięcznego okresu wypowiedzenia bąd  na mocy porozumienia stron.
2. Przedsiębiorstwo mo e rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w przypadku:

a) niedopełnienia przez Odbiorcę bąd  upowa nioną przez niego osobę
obowiązku dostarczenia Przedsiębiorstwu pełnej powykonawczej

dokumentacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nieruchomości

(jej części) wraz z inwentaryzacją geodezyjną, w terminie sześciu miesięcy od

daty zawarcia Umowy,

b) naruszenia przez Odbiorcę postanowień §13 pkt 5), 6) i 12); §14 lub §15

Umowy,

c) niedokonania zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki za pełne

dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w
sprawie uregulowania zaległej zapłaty.

3. Po rozwiązaniu Umowy Przedsiębiorstwo mo e dokonać odcięcia dostaw

wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne oraz zdemontować wodomierz

główny. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody lub odprowadzania

ścieków obcią ają Odbiorcę.

4. W przypadkach, gdy:

a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z

przepisami prawa,

b) Odbiorca nie uiścił nale ności za pełne dwa okresy obrachunkowe,

następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
zapłaty,

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w

przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie

urządzenia pomiarowego,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie

ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie  przy celowo uszkodzonych

albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych

Przedsiębiorstwo mo e odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze

kanalizacyjne na zasadach określonych w art.8 ust.2 i 3 Ustawy. 

5. Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje w

ciągu 48 godzin od stwierdzenia ustania przyczyn odcięcia dostaw wody lub

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

6. Wstrzymanie świadczenia usług z winy Odbiorcy lub rozwiązanie umowy
nie zwalnia z zapłaty za wyświadczone do tego czasu usługi.

7. W przypadku odcięcia dostawy wody na podstawie ust. 4 Przedsiębiorstwo

jest obowiązane do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody

przeznaczonej do spo ycia przez ludzi i poinformowania o mo liwościach

korzystania z tego punktu.

8. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia

przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania

zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Odbiorcę co najmniej na 20

dni przed planowanym terminem 

odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
§23

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Ustawy

oraz Regulaminu.

2. Zmiana warunków Umowy, która jest rezultatem zmiany taryfy w okresie

obowiązywania Umowy lub wynika ze zmiany stanu prawnego

kształtowanego przepisami Ustawy i aktów wykonawczych do Ustawy lub

Regulaminu, nie wymaga sporządzania 

aneksu do Umowy.

§24

1. Odbiorca niniejszym wyra a zgodę na włączenie przedstawionych w
Umowie danych osobowych do zbioru danych prowadzonych przez

Przedsiębiorstwo.

2. Dane te przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb wywiązywania się z

postanowień Umowy oraz promowania usług wodociągowo - kanalizacyjnych

przez Przedsiębiorstwo.

§25

Odbiorca oświadcza, e jest mu znana aktualnie obowiązująca taryfa dla

dostarczania wody i odbioru ścieków oraz e zapoznał się z zasadami

rozliczeń nale ności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków w oparciu o stawki

taryfowe ustalane, 
zmieniane i podawane do publicznej wiadomości na warunkach określonych

w Ustawie oraz Regulaminie.

§26

Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę, i  zgodnie z art.28 Ustawy:

1. „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1 pobiera

wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł.
2. Karze określonej w ust.1 podlega tak e ten, kto:

a) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone

na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a

tak e wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji
metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

b) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo –

kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art.7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust.1

wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze

ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
4a. Karze określonej w ust.4 podlega tak e ten, kto nie stosuje się do

zakazów, o których mowa w art.9 ust.1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust.1
i 4, sąd mo e orzec nawiązkę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo –

kanalizacyjnego w wysokości 1.000 zł. za ka dy miesiąc, w którym

nastąpiło bezumowne 

pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.1 i 2, następuje na

podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”

§27

Spory wynikłe przy realizacji Umowy rozpatrywane będą przez sądy właściwe

dla miejsca poło enia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1. 
§28

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla ka dej ze Stron. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Piasecznie Sp. z o.o. 

Odbiorca 



Załącznik do umowy Nr ............./7/...../GD/ ......... z dnia .........................r.
Piaseczno 01.10.2009

Decyzja nr 2/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

W sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie
Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z pó . zm.), art. 104 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 39
ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z pó . zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, ul. eromskiego 39, 05-500 Piaseczno

z dnia 20 maja 2009 roku i uzupełnieniu z dnia 10 czerwca 2009 roku oraz wniosku z 28 września 2009 roku 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

zezwala

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Adres: ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, NIP:1231171794, Regon:141618601

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Piaseczno zgodnie z poni szymi
warunkami:

1. Podjęcie działalności objętej zezwoleniem nastąpi z dniem uprawomocnienia niniejszej decyzji.
2. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
3. Przedmiotem zezwolenia jest: działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz

zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Piaseczno.
4. Obszarem działalności objętej zezwoleniem jest: wykonywanie działalności na obszarze Gminy Piaseczno.
5. Określa się poni sze wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem: Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy

Piaseczno regulaminem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
6. Burmistrz Miasta i Gminy i działające z jego upowa nienia osoby mają prawo przeprowadzenia kontroli realizacji zezwolenia i

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. O terminie, miejscu i przedmiocie kontroli Wnioskodawca jest
powiadamiany i gwarantuje się mu prawo uczestnictwa w kontroli.

7. Ustala się poni sze warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru: zgodnie z
obowiązującym regulaminem na terenie Gminy Piaseczno o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

8. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do prowadzenia racjonalnej gospodarki polegającej na: usługodawca zobowiązany jest do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób
zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi z przestrzeganiem regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

9. Zezwolenie podlega cofnięciu bez odszkodowania w przypadku gdy: 
a. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące Wnioskodawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
b. Wnioskodawca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej

określonej w zezwoleniu.
c. Wnioskodawca nie usunął w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego

z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.
d. Przepisy odrębne tak stanowią.
e. Wnioskodawca nie podjął mimo wezwania organu zezwalającego lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, na którą

uzyskał zezwolenie.
10. Wnioskodawca jest obowiązany zgłaszać organowi zezwalającemu wszelkie zmiany danych określone we wniosku i zezwoleniu.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul Kielecka 44, 02-530 w
Warszawie. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy za pośrednictwem organu który
wydał decyzje.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piaseczno. 
Wnioskodawca spełnił ustawowe wymogi otrzymania zezwolenia. 
W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał Wnioskodawcy w formie decyzji zezwolenie o treści jak w rozstrzygnięciu.

Burmistrz Miasta i Gminy 

    



 

z 

Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w ycie 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), dalej: „RODO”, wypełniając obowiązek informacyjny, poni ej wyjaśniamy: 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ? 

1. Administratorem zebranych Pani/Pana danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy eromskiego 39, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000324880, kapitał zakładowy: 318 994 500,00 zł, NIP: 1231171794, REGON: 
141618601, zwana dalej „Administratorem”. 

2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych mo e Pan/Pani skontaktować się z Administratorem 
pisząc na adres: kontakt@pwikpiaseczno.pl lub telefonując pod numer 22 701 54 00 (w godzinach  

8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku) lub mo e Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@pwikpiaseczno.pl  

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ? 

1. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:  

a) w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy 
Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO), 

b) w celu realizacji obowiązku prawnego cią ącego na Administratorze – nale ytego wypełnienia zadań 
wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 t.j. ze zm.) w związku z zawarciem umowy o zaopatrzenie  
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym do:  

- świadczenia usług nieobjętych umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, 
koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, 
m. in. wydawania warunków technicznych, uzgodnień, zapewnień dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, świadczenia usług projektowych, wykonania przyłączy i odgałęzień, realizacji wniosków  
o odbiór techniczny; 

- odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawierania umów na 
przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami 
prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Administratora; 

- w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy i realizacji jej 

postanowień, 

c) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a tak e w celach 
dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

2. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowania. 

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH ? 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji 
umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług, koniecznych do realizacji 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.  
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2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o zaopatrzenie  

w wodę i/lub odprowadzanie ścieków będą:  

a) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane, na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa (m.in. Policja; Stra  Miejska; Prokuratura, Sąd); 

b) inne jednostki samorządu terytorialnego, lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to  
z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, lub w zakresie niezbędnym dla 

zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (m.in: 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Starostwo Powiatowe; Powiatowy Inspektorat Budowlany); 

c) zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające), w związku  
z prawidłową realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług, 
m.in. podmioty: obsługujące system informatyczny i teleinformatyczny, sprawujące opiekę nad 
oprogramowaniem, świadczące usługi pocztowe i kurierskie, usługi prawnicze, usługi windykacji 
nale ności, usługi wykonania lub modernizacji przyłączy. 

3. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych 
osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE), ani do organizacji międzynarodowych. Wyjątek mo e 
stanowić sytuacja, gdy strona umowy zmieni miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej,  
a formalności związane z rozliczeniem i rozwiązaniem umowy będą wymagały przesłania tych danych. 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE ? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy, i po jej rozwiązaniu, do czasu 
upływu terminu wynikającego z przepisów podatkowych i o rachunkowości (5 lat licząc od końca roku,  
w którym upłynął termin płatności podatku), ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (do 3 lat od dnia 
wymagalności ostatniej nieuiszczonej nale ności w związku z realizowaną usługą dostawy wody i/lub 
odprowadzania ścieków oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem 
sądowym), przy czym powy sze okresy sumują się. 

JAKIE UPRAWNIENIA PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ ? 

1. Informujemy, e ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do przekazanych Administratorowi Pani/Pana danych w ka dym czasie oraz otrzymania kopii 

tych danych, na podstawie art. 15 RODO, a tak e do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz 
uzupełnienia ich, w przypadkach określonych w art. 16 RODO; 

b) ądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO lub ograniczenia ich 

przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

c) do przenoszenia danych oraz ądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO. 

2. Informujemy, e w ka dej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy 
przetwarzać Pani/Pana dane, chyba, e będziemy w stanie wykazać, e w stosunku do Pani/Pana danych 
istnieją dla Administratora wa ne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. 

 



Załącznik do Umowy 

ZGODA NA OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Piasecznie Sp. z o.o. korespondencji drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(adres e-mail) 

W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie 

korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej. 

W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia PWiK w Piasecznie  

Sp. z o.o. o nowym adresie. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

…………………………………… 

(podpis Odbiorcy) 

 

ZGODA NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ SMS 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przesyłanie  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Piasecznie Sp. z o.o. powiadomień SMS dotyczących realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków na wskazany poniżej numer telefonu komórkowego: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(numer telefonu komórkowego) 

Jednocześnie, w przypadku zmiany wyżej wskazanego numeru telefonu komórkowego, zobowiązuję się do 

pisemnego powiadomienia PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. o nowym numerze telefonu. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

…………………………………… 

(podpis Odbiorcy) 

Obowiązek informacyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 

(05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu powyższej Zgody.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail i  numeru telefonu komórkowego, jest niezbędne do realizacji przedmiotu 

Zgody, tj. przesyłania korespondencji drogą elektroniczną i odpowiednio przesyłania powiadomień SMS. 

4. Pani/Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie Zgody, będą przetwarzane od dnia wyrażenia Zgody przez okres świadczenia usługi zaopatrzenia 

w wodę i/lub odprowadzania ścieków do czasu zaprzestania przetwarzania po rozwiązaniu umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 

wykonanej usługi, lub wcześniej, w przypadku wycofania zgody do dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu Zgody.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora w zakresie świadczenia usług opieki na 

systemem IT, oprogramowaniem, operatorom informatycznym i telekomunikacyjnym, oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania 

Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu Zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 

Administratora www.pwikpiaseczno.pl  
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