
  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

UMOWA Nr ................................../..............r. 
O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 

oryginał/kopia 
zawarta 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: 
…………………………………………………………………………………………………........................................... 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA.

§ 1.

1. Podstawą umowy są przepisy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
zwanej dalej ustawą wraz z aktami wykonawczymi, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Zezwolenie
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Kodeks Cywilny.

2. Umowa dotyczy odbioru ścieków przemysłowych z nieruchomości położonej

w………………………………………........................................................................................................................ 

3. Miejscem wykonania usługi odprowadzenia ścieków

jest …………………………………………….............................................................................................................. 

(podać miejsce odbioru ścieków np. pierwsza studzienka od strony budynku, granica działki, inne) 

4. Odbiorca usług oświadcza, że jest................................................................. nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 

2.................................................................................................................................................................................. 

(określić rodzaj tytułu prawnego ze wskazaniem Sygnatury, daty wydania itd) 

§ 2.
Umowa określa:
1. ilość i jakość świadczonych usług kanalizacyjnych,
2. sposób i termin wzajemnych rozliczeń,
3. prawa i obowiązki stron umowy,
4. warunki usuwania awarii przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług,
5. procedury i warunki kontroli urządzeń kanalizacyjnych,
6. okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunki

wypowiedzenia.



B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.

B.1 ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG KANALIZACYJNYCH.

§ 3.
1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odprowadzania ścieków przemysłowych w sposób ciągły i niezawodny
w ilości około …..........…… miesięcznie. 
3. Odbiór ścieków przemysłowych uwarunkowany jest spełnieniem dodatkowych wymogów, które stanowią
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

B.2 SPOSÓB I TERMIN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ.

§ 4.
1. Rozliczenia za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych

w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków, według poniższych zasad:

 przyjmuje się jednomiesięczny /dwumiesięczny okres rozrachunkowy 
2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, a w przypadku braku
urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody lub wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym wody Odbiorcy usług;
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być
krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania, lub dostarczenia w inny sposób;
4. Uznanie zapłaty należności wynikających z realizacji niniejszej umowy jest spełnione w chwili wpływu środków na
konto lub w chwili wpłaty gotówki w kasie Przedsiębiorstwa.

§ 5.
1. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania 

zawarte w obowiązującej taryfie.

2. Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat kształtują się w wysokości:

3. W przypadku zmiany stawek opłat za usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, opłaty pobierane są w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, w oparciu o średniodobowe zużycie w 
tym okresie.

a) cena 1 m3 odprowadzonych ścieków..............................zł brutto 
b) stawka opłaty abonamentowej: ....................zł brutto 

§ 6.
1. O zmianie wysokości taryfy Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług zamieszczając stosowne ogłoszenie
na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych www.gzkbystry.pl,  www.bip.gov. pl oraz lokalnej prasie.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy.

§ 7.
1. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie
Odbiorcy usług zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
2. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Odbiorca usług zapłaci Przedsiębiorstwu
odsetki ustawowe.

B.3 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY.
§ 8.

Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy w szczególności: 
1. odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości o jakości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
2. usuwanie awarii urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
3. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły

i niezawodny.
§ 9.

1. O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych
Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2
dniowym. Informacja w tym zakresie Przedsiębiorstwo publikuje na posiadanej stronie internetowej.

2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty
o zaistniałych  nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w świadczeniu usług, o ile czas ich trwania przekracza
12 godzin.

§ 10.
Odbiorca usług zobowiązuje się do: 
1. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem



pomiarowym włącznie, 
2. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przez Odbiorcę usług instalacji

i przyłączy,
3. niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń

należących do Przedsiębiorstwa,
4. zapewnienia Przedsiębiorstwu możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń będących w posiadaniu

Przedsiębiorstwa,
§ 11.

Odbiorca usług zobowiązuje się : 
1. nie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. nie odprowadzania do urządzeń Przedsiębiorstwa:

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 one  w stanie rozdrobnionym,
2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas
bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych i gipsowych,
3) substancji palnych i wybuchowych których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC,
a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego i napędowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności 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) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta leczone są stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem pochodzącym od zwierząt.

3. nie wykorzystywania urządzeń kanalizacyjnych do uziemiania urządzeń elektrycznych.

§ 12.
Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu 
określonym w Załączniku nr 2, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

§ 13.
Odbiorca usług zobowiązuje się do udostępnienia uprawnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa, po uprzednim 
okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy 
usług w celu dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo. 

§ 14.
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy.
2. Przedsiębiorstwo rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia

złożenia reklamacji.
3. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

B.4 WARUNKI USUWANIA AWARII PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH W POSIADANIU
PRZEDSIĘBIORSTWA. 

§ 15.
1. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza kanalizacyjnego niebędącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

Odbiorca Usług - w celu zmniejszenia ewentualnych strat oraz uniknięcia zagrożenia dla osób trzecich -
niezwłocznie powiadomi Przedsiębiorstwo. Wykaz telefonów do osób uprawnionych znajduje się na stonie
www.gzkbystry.pl w zakładce wodociągi i kanalizacja.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Przedsiębiorstwo dokona wstrzymania świadczenia usług do czasu
usunięcia awarii, celem umożliwienia usunięcia awarii Odbiorcy Usług.

3. Usunięcie awarii przyłącza będącego w posiadaniu Odbiorcy Usług, Odbiorca Usług może zlecić Przedsiębiorstwu.
4. Zlecenie przez Odbiorcę Usług Przedsiębiorstwu usunięcia awarii przyłącza kanalizacyjnego powoduje powstanie

po stronie Przedsiębiorstwa obowiązku usunięcia awarii. Przedsiębiorstwo dokona usunięcia awarii przyłącza
niezwłocznie nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zlecenia dokonanego przez Odbiorcę Usług.

B.5 PROCEDURY I WARUNKI KONTROLI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH.

§ 16.

http://www.gzkbystry.pl/


1. Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo
wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do Odbiorcy usług w celu:

1) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez  Przedsiębiorstwo,
2) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
3) odcięcia przyłącza kanalizacyjnego,
4) usunięcia awarii przyłącza kanalizacyjnego.

2. Wejście na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego Odbiorcy Usług może nastąpić jedynie w dni robocze.
3. O planowanym wejściu na teren nieruchomości  Odbiorcy Usług, zostanie on powiadomiony przez Przedsiębiorstwo
na 7 dni przed planowanym wejściem  na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy Usług. Obowiązek
powiadomienia nie dotyczy zdarzeń nagłych, w szczególności usunięcia awarii.
4. Przedstawiciel Usługodawcy, o którym mowa w punkcie 1, ma obowiązek okazać użytkownikowi nieruchomości
legitymację służbową lub inny identyfikator i pisemne upoważnienie do wykonania określonych czynności.

B.6 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEDOTRZYMANIE
WARUNKÓW UMOWY, W TYM WARUNKI WYPOWIEDZENIA.

§ 17.
1. Umowa zostaje zawarta na czas  określony od.....................do...................... lub nieokreślony. 
2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bądź
na mocy porozumienia stron.
3. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizacyjne jedynie wtedy, gdy:

1) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2)Odbiorca Usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania

upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3)jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe

uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4)został stwierdzone nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo

uszkodzonych urządzeniach pomiarowych.
5. O zamiarze zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorca Usług powiadomiony zostanie na co najmniej 20 dni przed
terminem odcięcia.
6. Odbiorca Usług może domagać się obniżenia należności za ścieki nie wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa na skutek okoliczności za które Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność.
7. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie albo nienależyte wykonanie
Umowy, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Odbiorcy Usług lub osoby trzeciej, za którą
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności za które
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności.

§ 18.
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. 

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 
Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków. 

§ 20.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

     Odbiorca usług Przedsiębiorstwo 



Załącznik nr 3 
           do umowy nr.................................../................na odprowadzanie ścieków 

W nawiązaniu do: 
1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 roku poz.139);
2. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz 964)

ustala się warunki odprowadzania ścieków przemysłowych 

§ 1
Ilość, jakość oraz warunki świadczenia usług 

1. Ścieki z nieruchomości położonej w..............................................................dostarczane będą    

w ilości do …............ m3/dobę. 

2. Ilość ścieków określonych w pkt.1 może zmienić się o +/- 20% co nie wymaga zmiany niniejszej

umowy.

3. Ustala się maksymalne, dopuszczalne wartości parametrów ścieków wprowadzanych  do

kanalizacji:

Tabela nr 1 

Lp. Wskaźnik Jednostka Dopuszczalna 
wartość 

1 BZT5 mg O2/dm3 800 
2 ChZT mg O2/dm3 1400 
3 Azot ogólny mg N/dm3 120 
4 Fosfor og. mg P/dm3 17 
5 Zawiesina mg/dm3 600 
6 Chlorki mg Cl/dm3 150 
7 Siarczany mg SO4/dm3 130 
8 Cynk mg Zn/dm3 do 5,0 
9 Ołów mg Pb/dm3 do 1,0 
10 Chrom mg Cr/dm3 do 0,2 
11 Kadm mg Cd/dm3 do 0,4 
12 Miedź mg Cu/dm3 do 1,0 
13 Nikiel mg Ni/dm3 o 1,0
14 Rtęć mg Hg/dm3 Do 0,1 

4. Dopuszczalne wartości  temperatury i odczynu:

1. temperatura: do 350C;

2. pH: 6,5÷9,5.

§ 2



Monitoring i kontrola jakości ścieków 

1. Usługobiorca jest zobowiązany do stałego monitorowania jakości dostarczanych ścieków oraz
przedkładania  Usługodawcy wyników cyklicznych badań,  wykonanych przez laboratoria
akredytowane.
2. Zakres  i częstotliwość badań monitorujących, obowiązujących Usługobiorcę  dokonywana będzie
4 razy w roku z podziałem  na poszczególne kwartały (Pkt. 1-7 z tab nr 1) oraz raz w roku,
w kwartale II (pkt 8-14 z tab nr 1).
3. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, badania zostaną wykonana zastępczo
przez Usługodawcę, na  koszt Usługobiorcy.
4. Pobieranie prób do badań jakości badań monitorujących i kontrolnych wykonywane są
w oparciu o normę PN-ISO 5667-10 - „Jakość wody. Pobieranie  próbek – Wytyczne pobierania
próbek ścieków”.
5. Podstawę do oznaczania stężeń zanieczyszczeń w ściekach stanowią odpowiednie do rodzaju
badań metodyki określone  w Polskich Normach.
6. Pobór prób do badań kontrolnych odbywa się po zawiadomieniu Usługobiorcy o zamiarze
przeprowadzenia kontroli.
7. Usługodawca jest upoważniony do poboru prób kontrolnych.

§ 3

Opłaty dodatkowe 

Ustala się stopnie przekroczenia zanieczyszczeń 

Przedmiot opłaty dodatkowej Wysokość opłaty dodatkowej 
Przekroczenie temperatury o mniej niż 10ºC,PH o mniej niż 
o,5pH,stężenia metali ciężkich  o mniej niż 100%. Opłata dodatkowa 
jest naliczana każdorazowo w  przypadku stwierdzenia 
przekroczenia 

11,10+VAT 

Przekroczenie temperatury o więcej niż 10ºC,PH o więcej niż 
0,5pH,stężenia metali ciężkich  powyżej 100%. Opłata dodatkowa 
jest naliczana każdorazowo w  przypadku stwierdzenia 
przekroczenia 

22,20+VAT 

Przekroczenia stężenia ładunków: 
CHZT, BZT5,azot amonowy,fosfor ogólny, zawiesina ogólna, 
zawiesina łatwo opadająca. 
Do naliczenia opłaty dodatkowej brany jest pod uwagę wskaźnik 
o najwyższym wartościowym przekroczeniu dopuszczalnych norm

Stawka podstawowa 
podwyższona  wprost 
proporcjonalnie do 
przekroczenia dopuszczalnej 
wartości wskaźnika 

USŁUGOBIORCA                USŁUGODAWCA 
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