
 Gminny Zakład Komunalny Sp. z  o. o. 

11-500 Giżycko , Bystry 1H

 NIP 845-198-19-26               REGON 281364299              tel .  0-87/ 429 94 80     www.gzkbystry.pl 

ANEKS Nr ….. z dnia ………………… 

do UMOWY ……………………./...................r.  z dnia ……………............. 

zawarty w dniu …..................……… w Bystrym pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Komunalnym w Giżycku  Sp. z o.o., Bystry 1H 11-500 Giżycko, 
posiadającym NIP  8451981926, REGON 281364299, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w 
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy  KRS 0000406620, o kapitale zakładowym 14 209 000,00zł., 
prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Giżycko 
(Załącznik Nr 1) zwanym w umowie „Przedsiębiorstwem”, reprezentowanym przez:
1) Prezesa Zarządu
2) Prokurenta
a

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

adres/siedziba............................................................................................................................ 

adres do korespondencji............................................................................................................ 

Dla osób fizycznych: Data urodzenia:......................................................................................... 

Dla osób prawnych: NIP.............................., REGON.............................NR KRS.......................... 

zwanym w umowie „Odbiorcą Usług” reprezentowanym przez: 

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

W związku z zainstalowaniem wodomierza dodatkowego dla celów opomiarowania wody 
zużywanej bezpowrotnie przez Odbiorcę Usług, Strony postanawiają wprowadzić do UMOWY 
Nr …………………....................……….. z dnia …………..............…..zmiany w brzmieniu następującym: 

Załącznik Nr ….  
do UMOWY Nr ........................../..............r.  z dnia ................................... 

§ 1
Załącznik określa zasady prowadzenia rozliczeń za ścieki z uwzględnieniem ilości wody 
bezpowrotnie zużytej na cele …………………………………………………………………………………….…………., 

§ 2
1. Podstawą do odliczeń za ścieki będą wskazania wodomierza dodatkowego

opomiarowującego wodę zużywaną bezpowrotnie.
2. Wodomierz dodatkowy będzie odczytywany przy każdorazowym odczycie wodomierza



głównego. 
3. Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości będzie różnicą wskazań między 

wodomierzem głównym, a wodomierzem dodatkowym. 
4. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, zerwania plomb lub nieaktualnej 

cechy legalizacyjnej oraz używania wody za wodomierzem dodatkowym w celach innych 
niż określone w § 1 , niniejszego Załącznika, rozliczanie za ścieki będzie następowało jako 
równa ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

§ 3 
Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy: 

1) odczytywanie wodomierza dodatkowego, 
2)   rozliczanie należności z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej na   
podlewanie ogrodu, 
3)   oplombowanie wodomierza dodatkowego. 

§ 4 
Odbiorca Usług zobowiązuje się do: 

1) utrzymania, wymiany, legalizacji wodomierza dodatkowego. 
2) udostępnienia Przedsiębiorstwu wstępu na teren nieruchomości lub do 

pomieszczeń Odbiorcy Usług w celu dokonania odczytu, oplombowania i kontroli 
instalacji za wodomierzem. 

3) powiadomienia Przedsiębiorstwa o niesprawności wodomierza, zerwania plomb 
lub osłon. 

4)   zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie pomieszczenia, w którym jest 
zainstalowany wodomierz. 
5)  powiadomienia Przedsiębiorstwa o każdorazowej potrzebie wymiany wodomierza 
dodatkowego. 

§ 5 
Przedsiębiorstwo informuje, że Odbiorca usług składając wniosek o zawarcie niniejszej umowy, zapoznał się z Informacją 
dotyczą danych osobowych i powierzył swoje dane osobowe Przedsiębiorstwu. Świadomie złożył podpis pod wnioskiem, 
akceptując ich przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo w celu wykonania umowy o świadczenie usług, na podstawie 
obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i  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). ). Wobec Odbiorcy Usług został spełniony obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 
RODO. 

§ 6 
Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 

 
Odbiorca Usług       Przedsiębiorstwo 
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