UMOWA NR ……………………………
O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
zawarta w dniu ……………………………………… roku pomiędzy:
PLADA
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
z
siedzibą
w
Chrząstowicach
przy
ulicy
Ozimskiej
17
(46-053 Chrząstowice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem
KRS:
0000432143,
z
kapitałem
zakładowym
147 500
zł.,
będącą
podatnikiem
podatku
od
towarów
i
usług
(VAT)
NIP: 1990110336 | REGON: 161480038,
którą reprezentuje:
Łukasz Sokołowski – PREZES ZARZĄDU
zwaną dalej Przedsiębiorstwem,
a
Panią / Panem
…………………………………………………………….………………………………….. zamieszkała/-y w ………………………………………………..,
przy ul.………………………………………………………………, zwanym dalej Odbiorcą usług,
adres do korespondencji:

jak wyżej
inny: …………………………………………………………………………………..………………………..,

łącznie zwani Stronami.
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany na podstawie:
1) Zezwolenia Wójta Gminy Łubniany nr RB.6324.K.9.2021.ŁK z dnia 22 stycznia 2021r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Łubniany, od dnia uprawomocnienia się decyzji udzielającej zezwolenia, zwanego dalej Zezwoleniem,
oraz
2) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), zwanej dalej
Ustawą,
3) Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, zwanego dalej Regulaminem.
Strony zawierają umowę o treści:
Rozdział I
ILOŚĆ i JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG WODOCIĄGOWYCH LUB KANALIZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Przedsiębiorstwo usług odpowiednio w zakresie:
1) Dostarczania Odbiorcy usług wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do wskazanej przez Odbiorcę usług nieruchomości, o której mowa w ust.3, z urządzeń
wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie
oraz Ustawie;
2) Odprowadzania ścieków bytowych ze wskazanej przez Odbiorcę usług nieruchomości, o której mowa w ust.3, do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie oraz Ustawie;
2.
Umowa określa warunki świadczenia przez Przedsiębiorstwo usług, o których mowa w ust.1, zwanych dalej usługami oraz zasady prowadzenia rozliczeń z
tytułu świadczenia usług.
3.
Odbiorca usług wskazuje w załączniku nr1 do niniejszej umowy nieruchomość, której dotyczy świadczenie usług, zwaną dalej nieruchomością oraz zakres
świadczonych usług. Załącznik nr1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
4.
W każdym przypadku, gdy mowa o warunkach przyłączenia do sieci, rozumie się przez to również protokoły odbioru wystawione dla przyłączy
wodociągowych lub kanalizacyjnych.
5.
W każdym przypadku, gdy w umowie mowa o taryfach, rozumie się przez to również ceny i stawki zatwierdzone na podstawie art. 24i Ustawy.
§2
OŚWIADCZENIA STRON
1.
Odbiorca usług oświadcza, że*:
posiada tytuł prawny do nieruchomości: jest właścicielem, współwłaścicielem, najemcą, dzierżawcą, użytkownikiem, zarządcą,
inne …………………………………………………….. * nieruchomości;
2) korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym*.
2.
Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na cele wskazane w załączniku nr 1 do umowy. Dostarczanie
wody do celów innych, aniżeli określone w Umowie oraz odprowadzanie ścieków o innym charakterze niż ścieki bytowe, wymaga zmiany warunków niniejszej umowy.
3.
Wodomierz główny jest własnością Przedsiębiorstwa. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo.
4.
Urządzenie pomiarowe do określenia ilości ścieków oraz wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej, stanowią własność Odbiorcy
usług. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania oraz legalizacji w/w urządzeń spoczywa na Odbiorcy usług. Brak podania przez Odbiorcę usług odczytu z w/w urządzeń
skutkuje nieuwzględnieniem ich wskazań przy rozliczeniach.
1)

§3
MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
Miejscem wydania wody jest zawór za wodomierzem głównym, zlokalizowanym pod adresem nieruchomości, wskazanym w załączniku nr1 do niniejszej

1.
umowy.
2.
Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości odbiorcy usług licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku
braku studzienki granica nieruchomości.
3.
Usługi są realizowane z uwzględnieniem warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.
4.
Odbiorca Usług zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwa na piśmie o wygaśnięciu prawa do korzystania z nieruchomości
i uzgodnienia terminu odczytu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Konieczność odczytu nie jest wymagana, gdy w dniu poinformowania o wygaśnięciu
prawa do korzystania z nieruchomości osoba, która nabyła to prawo złoży wniosek o zawarcie umowy, dołączając pisemne ustalenia pomiędzy dotychczasowym Odbiorcą
usług, a nowym w zakresie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego na dzień wydania nieruchomości, której umowa dotyczy. Do czasu poinformowania
Przedsiębiorstwa oraz umożliwienia mu dokonania odczytu, Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez
Przedsiębiorstwo.
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§4
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się świadczyć usługi w sposób ciągły i niezawodny w warunkach należytego wykonywania przez Odbiorcę usług obowiązków związanych z
utrzymaniem będących w jego posiadaniu instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego.
§5
ILOŚCI I JAKOŚĆ WODY
1.
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do dostarczania wody w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dobę.
2.
Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem
umożliwiającym użytkowanie wody, nie mniejszym niż 0,2 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym.
3.
Jakość dostarczanej wody spełnia wymagania określone w przepisach wykonawczych do Ustawy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, a jej parametry nie przekraczają dopuszczalnej wartości mikroorganizmów, stężeń chemicznych, wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych oraz
promieniotwórczych, określonych w tych przepisach. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie www. aktualną treść przepisów wykonawczych do Ustawy w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§6
ILOŚCI I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW
1.
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do odbioru ścieków bytowych, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dobę, nie mniej niż ilość wody pobranej przez Odbiorcę usług na dobę.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach bytowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych określa załącznik nr2, stanowiący
integralną część niniejszej umowy.
3.
Niniejsza umowa nie obejmuje odprowadzania przez Odbiorcę Usług ścieków innych niż bytowe, w szczególności komunalnych lub przemysłowych.
4.
Niniejsza umowa nie obejmuje odprowadzania przez Odbiorcę Usług ścieków opadowych i roztopowych. Ich odprowadzanie wymaga zawarcia odrębnej
umowy z gestorem sieci.
Rozdział II
SPOSOBY i TERMINY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
§7
WARUNKI i SPOSÓB PROWADZENIA ROZLICZEŃ
1.
Okres obrachunkowy wynosi: trzy miesiące.
2.
Rozliczenie należności z tytułu dostarczania wody lub odprowadzania ścieków odbywa się w okresie obrachunkowym wskazanym w ust.1, na podstawie cen i
stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach, z uwzględnieniem ilości dostarczanej wody, ustalonej według wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku
wodomierza głównego ilość dostarczonej do budynku wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
3.
W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzanych ścieków
ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość
wody bezpowrotnie zużytej.
4.
W przypadku, gdy strony uzgodniły rozliczenie na podstawie udziału procentowego, ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie
wskazań wodomierza głównego oraz procentowego udziału w zużyciu w oparciu o ilość osób zamieszkałych w nieruchomości. Ilość osób przyjmowana do rozliczenia
wynika z oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości. Do rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków zapisy stosuje się odpowiednio.
5.
Jeśli obowiązująca taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy Odbiorca usług
pobrał wodę lub odprowadził ścieki w okresie obrachunkowym.
6.
Przedsiębiorstwo udostępnia na stronie internetowej Przedsiębiorstwa treść aktualnie obowiązującej taryfy.
7.
O zmianie wysokości taryfy Przedsiębiorstwo powiadamia poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa oraz w siedzibie Urzędu
Gminy, a także na stronie internetowej Przedsiębiorstwa co najmniej na 7 dni przed dniem ich wejścia w życie i nie wymaga odrębnego informowania Odbiorcy usług.
8.
Zmiana taryf nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
9.
W razie zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości, dotychczasowego Odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia należności z tytułu świadczenia
usług do czasu wskazania następcy prawnego na warunkach określonych w §3 ust.4.
§8
FORMY i TERMINY PŁATNOŚCI, ROZLICZENIA, NADPŁATA
1.
Odbiorca usług uiszcza należności z tytułu świadczenia usług przelewem lub przekazem pocztowym.
2.
Podstawą rozliczenia są wystawiane przez Przedsiębiorstwo faktury VAT, w tym faktury wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną.
3.
Odbiorca usług może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody następuje przez złożenie odpowiedniego
oświadczenia.
4.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie i na zasadach określonych w fakturze VAT, jednak termin nie może być krótszy niż 14 dni od
daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
5.
W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego przez Przedsiębiorstwo z przyczyn dotyczących Odbiorcy usług, faktury będą
wystawiane w terminie przypadającym na datę odczytu. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi po odczytaniu wskazań wodomierza.
Postanowienia §9 ust.1 stosuje się odpowiednio.
6.
Postanowienia ust.5 stosuje się odpowiednio do urządzenia pomiarowego.
7.
Za dzień zapłaty należności uznaje się dzień uznania wskazanego w fakturze rachunku Przedsiębiorstwa.
8.
Przedsiębiorstwo może pobierać odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu świadczenia usług do dnia zapłaty.
9.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności z tytułu świadczonych usług Odbiorca usług, Przedsiębiorstwo może skierować do Odbiorcy pisemne
wezwanie do zapłaty należności, doliczając do należności głównej ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia w wysokości 100% wartości opłaty pocztowej za
przesyłkę poleconą.
10.
Wpłaty Odbiorcy usług są zaliczane w następującej kolejności:
1)
należności zaległe;
2)
odsetki za opóźnienie;
3)
należności bieżące.
11.
Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
12.
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
niniejszej sprawie.
§9
NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE WODOMIERZA GŁÓWNEGO
1.
W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilości pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3- miesięcy
przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
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2.

Zapisy ust.1 stosuje się odpowiednio do nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego.
Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§10
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do:
1)
prowadzenia
działalności
zgodnie
z
warunkami
zezwolenia
na
prowadzenie
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany;
2)
prowadzenia regularnej kontroli jakości wody i odprowadzanych ścieków bytowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych;
3)
zakupu,
zainstalowania
i
utrzymania
wodomierza
głównego,
dokonywania
jego
legalizacji
w
okresach
wskazanych
w obowiązujących przepisach oraz jego wymiany na swój koszt w przypadku jego awarii z przyczyn zawinionych przez Przedsiębiorstwo;
4)
usuwania wszelkiego rodzaju awarii i uszkodzeń sieci mogących zakłócić ciągłość dostaw wody, odbioru ścieków albo powodujących inne uciążliwości dla Odbiorcy
usług na warunkach określonych w §16;
5)
powiadomienia Odbiorcy usług o planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem przerwy
przez umieszczenie komunikatu na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa. Dodatkowo Przedsiębiorstwo może powiadomić
Odbiorcę usług za pośrednictwem wiadomości SMS. W razie przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić
zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować Odbiorcę usług o jego lokalizacji;
6)
niezwłocznego informowania o powstałych zakłóceniach w zaopatrzeniu w wodę, czy odprowadzaniu ścieków oraz awariach urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych przez umieszczenie komunikatu na tablicach ogłoszeń Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej. Dodatkowo Przedsiębiorstwo może
powiadomić Odbiorcę usług za pośrednictwem wiadomości SMS.
§11
OBOWIĄZKI ODBIORCY USŁUG
1.

Odbiorca usług zobowiązany jest do:
zapewnienia
niezawodnego
działania
posiadanych
instalacji,
przyłączy
wodociągowych
i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami pomiarowymi włącznie, także w stanie uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody;
2)
wydzielenia (zgodnie z warunkami technicznymi) pomieszczenia lub studni wodomierzowej przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworami
oraz utrzymywania tych pomieszczeń lub studni w należytym stanie, w celu zabezpieczenia przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz
dostępem osób nieuprawnionych;
3)
niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu niesprawności wodomierza głównego z zaworami, wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej, urządzenia pomiarowego, zerwaniu plomb zabezpieczających i innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych, osłon, nakładek do zdalnego
odczytu oraz kradzieży bądź zaboru, czy przemieszczenia tych urządzeń; w przypadku wykazania, że ich brak lub uszkodzenie nastąpiło z winy Odbiorcy usług,
Przedsiębiorstwo będzie dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych;
4)
natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych instalacji i przyłączy, w szczególności mających wpływ
na wskazania wodomierza głównego oraz inne urządzenia Przedsiębiorstwa;
5)
niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków przyłączenia do sieci;
6)
dokonywanie niezbędnych napraw, remontów i konserwacji, a także wymiany wewnętrznej instalacji;
7)
powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających wpływ na zmianę lub pogorszenie stanu technicznego instalacji oraz urządzeń będących w posiadaniu lub
należących do Przedsiębiorstwa, a w szczególności wodomierza głównego i jego usytuowania;
8)
zainstalowania i należytego utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub Polskimi Normami;
9)
wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wyłącznie ścieków bytowych, o stanie i składzie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych zgodnie
z Ustawą oraz niewprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa ścieków innych niż bytowe, w tym do niewprowadzania
wód opadowych i roztopowych;
10)
informowania Przedsiębiorstwa o:
a)
korzystaniu z własnych i innych ujęć wody,
b)
wszelkich zmianach w przeznaczeniu pobieranej wody i pochodzeniu wprowadzanych ścieków, mających wpływ na ich ilość i jakość,
c)
wszelkich zmianach danych mających wpływ na należyte wykonanie umowy,
d)
Odbiorca usług rozliczany na podstawie przeciętnych norm zużycia wody obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach
skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń.
2.
Zakazuje się Odbiorcy usług:
1)
pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych,
2)
podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej innych nieruchomości,
3)
wprowadzania ścieków bytowych do urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
3.
Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
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 niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3)
substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu,
trójnitrotoluenu,
4)
substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych 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 obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów
leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym
pochodzącym od zwierząt.
4.
Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niedochowania należytej staranności w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.
1)

§12
WODOMIERZ NA WŁASNYM UJĘCIU WODY
1.
Wodomierz na własnym ujęciu wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę usług.
2.
Odbiorca usług, któremu Przedsiębiorstwo świadczy usługę odprowadzania ścieków, jest zobowiązany umożliwić Przedsiębiorstwu zainstalowanie
wodomierza na własnym ujęciu wody.
3.
Przedsiębiorstwo może żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności wskazanej w ust.1 oraz żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w
zainstalowaniu opomiarowania.
§13
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WODOMIERZ DO POMIARU ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
1.
Odbiorca usług ma prawo zainstalować wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej w celu uwzględnienia jego wskazań w rozliczeniach
ilości odprowadzonych ścieków. Odbiorca usług ponosi koszty zakupu, montażu, okresowej legalizacji oraz konserwacji i napraw tego wodomierza według wytycznych
Przedsiębiorstwa.
2.
Zamiar zainstalowania wodomierza dodatkowego należy zgłosić Przedsiębiorstwu w celu uzgodnienia typu, wymogów co do jego lokalizacji oraz wytycznych
w zakresie legalizacji, konserwacji i napraw.
3.
Montażu lub sprawdzenia poprawności montażu może dokonać Przedsiębiorstwo na podstawie odrębnego zlecenia, jako usługi odpłatnej wg dodatkowego
cennika.
4.
Upływ okresu legalizacji wodomierza dodatkowego skutkuje zaprzestaniem dokonywania odczytu przez Przedsiębiorstwo.
5.
W razie niemożności odczytu wodomierza dodatkowego w jakimkolwiek okresie obrachunkowym uwzględnienie w fakturze nastąpi wówczas, gdy odczyt jest
możliwy.
§14
WSTRZYMANIE ŚWIADCZENIA USŁUG
1.
1)
2)
3)
4)

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia
pomiarowego,
został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2.
Wznowienie dostawy wody oraz odbioru ścieków następuje na wniosek i koszt Odbiorcy Usług w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia.
§15
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.
Odbiorca usług ma prawo składać do Przedsiębiorstwa reklamacje dotyczące świadczenia świadczonych usług, w szczególności odnośnie wysokości
naliczonych opłat oraz działania wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych.
2.
Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie:
1)
osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub w biurze obsługi klienta, wyznaczonym miejscowo ze względu na lokalizację
nieruchomości przyłączonej do sieci;
2)
pisemnie na adres przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
3)
na wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne adres e-mail;
4)
telefonicznie.
3.
Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
jest
zobowiązane
rozpatrzyć
reklamację
i poinformować składającego reklamację o sposobie jej załatwienia w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może
ulec wydłużeniu do 30 dni.
§16
WARUNKI USUWANIA AWARII PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH LUB PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ODBIORCY USŁUG
1.
Odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Przedsiębiorstwa o wystąpieniu wszelkich awarii przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego. Awarie należy zgłaszać telefonicznie pod czynny całodobowo numer alarmowy podany na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub osobiście w
siedzibie Przedsiębiorstwa.
2.
Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
3.
Odbiorca usług może zlecić usunięcie awarii Przedsiębiorstwu jako usługę odpłatną. Zlecenie może być dokonane również przy zgłoszeniu, o którym mowa w
ust.1. Na życzenie Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo udziela informacji o szacunkowej wartości tej usługi, z zastrzeżeniem końcowego rozliczenia wskazanego w ust.7.
4.
Jeżeli Odbiorca usług nie usunie awarii przyłącza wskazanego w ust.2 w ciągu 12 godzin, której skutki stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego lub kołowego
albo mogą spowodować szkody w mieniu Przedsiębiorstwa lub osób trzecich, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę
usług.
5.
Jeżeli usuwania awarii dokonuje Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo wniesienia na teren nieruchomości należącej do Odbiorcy usług
sprzętu i wjazdu pojazdów potrzebnych do usunięcia awarii.
6.
Na czas usuwania awarii Przedsiębiorstwo może zamknąć dopływ wody do nieruchomości w celu zminimalizowania skutków awarii.
7.
Jeżeli usuwania awarii dokonuje Przedsiębiorstwo, po wykonaniu usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę ze szczegółowym wyliczeniem kosztów.
8.
Jeżeli usuwania awarii dokonuje Odbiorca usług, wznowienie dostawy wody następuje niezwłocznie na jego wniosek.
9.
Niezależnie od powyższego Odbiorca usług w każdym przypadku zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań ograniczających skutki awarii na
jego przyłączu.
Rozdział IV
PROCEDURA i WARUNKI KONTROLI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
§17
1.
Odbiorca Usług zapewni wstęp na teren nieruchomości lub do jego pomieszczeń uprawnionym przedstawicielom reprezentującym Przedsiębiorstwo, po
uprzednim okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, w celu zainstalowania, demontażu oraz przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub
wodomierzy zainstalowanych w punktach czerpalnych oraz urządzenia pomiarowego, dokonania odczytu wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia
przeglądów i naprawy urządzeń znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza
wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, usunięcia awarii przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych na warunkach niniejszej umowy.
2.
O
planowanych
kontrolach
urządzeń
wodociągowych
i
kanalizacyjnych
do
których
dostęp
uzależniony
jest
od wstępu na teren nieruchomości Odbiorcy usług, Odbiorca usług zostanie poinformowany na 2 dni przed planowaną kontrolą.
3.
W przypadku uzasadnionego zagrożenia dla życia i zdrowia Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku powiadamiania Odbiorcy usług o terminie kontroli.
4.
Przedsiębiorstwo
na
wniosek
Odbiorcy
usług
dokonuje
sprawdzenia
poprawności
działania
wodomierza
głównego.
W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on
koszty sprawdzenia.
5.
Odbiorca usług ułatwi dostęp do urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na terenie jego nieruchomości poprzez
niedokonywanie nasadzeń i zabudowy terenu na przebiegu sieci oraz trzymetrowym pasie, po półtora metra od osi sieci.
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Rozdział V
USTALENIA ZAWARTE W ZEZWOLENIU
§18
1.
Przedsiębiorstwo oświadcza, że na podstawie Zezwolenia prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia terenu
gminy Łubniany obejmujące ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie jej do odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z jej terenu.
2.
Warunki i ustalenia zawarte w zezwoleniu stanowią załącznik nr3 do niniejszej umowy.
3.
Warunki te stanowią element niniejszej umowy.
Rozdział VI
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY, W TYM WARUNKÓW WYPOWIEDZENIA
§19
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2.
Na wniosek Odbiorcy usług umowa może zostać zawarta na czas określony. W takim wypadku umowa zawierana jest na okres od dnia jej zawarcia do
dnia ……………………………………
§20
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY W ZAKRESIE CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG
1.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane niezawinionymi przez Przedsiębiorstwo okolicznościami.
2.
Przedsiębiorstwo nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, jeżeli przerwa jest następstwem wystąpienia sytuacji zagrożenia dla
życia, zdrowia i środowiska powstałej z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa.
§21
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYTUŁU ZAWINIONYCH PRZERW W DOSTAWIE WODY
1.
W przypadku zawinionego niezachowania ciągłości dostarczania wody lub odbioru ścieków, Odbiorca usług może żądać od Przedsiębiorstwa odpowiednio
obniżenia należności.
2.
Podstawą do naliczenia bonifikaty będzie średnie dobowe zużycie wody lub średnie obciążenie zrzutu ścieków z trzech poprzedzających okresów obrachunkowych.
3.
Obniżenie będzie stanowić 1/60 zużycia, jeżeli zakłócenie trwało do 12 godzin oraz 1/30 zużycia, jeżeli zakłócenie trwało ponad 12 godzin.
4.
Zgłoszenie żądania winno nastąpić w trybie przewidzianym dla reklamacji. Zgłoszenie będzie traktowane jak reklamacja.
§22
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYTUŁU ZAWINIONEGO OBNIŻENIA CIŚNIENIA WODY LUB ZAWINIONEGO OBNIŻENIA JAKOŚCI WODY
1.
Odbiorca usług jest uprawniony do żądania obniżenia należności za dostarczoną wodę w przypadku, gdy dostarczona woda ma obniżoną jakość w stosunku
do obowiązującej bądź obniżone było jej ciśnienie w stosunku do wymaganego.
2.
Obniżenie należności będzie ustalane z uwzględnieniem okresu pogorszenia jakości wody lub ciśnienia wody i naliczane za każdy dzień pogorszenia
odpowiednio jakości lub ciśnienia. Za każdy dzień pogorszenia Przedsiębiorstwo obniży należność za okres obrachunkowy, w którym wystąpiły zakłócenia o 0,25% ogólnej
należności za okres obrachunkowy, w którym wystąpiły zakłócenia. Bonifikatę stanowi iloczyn ustalonej stawki za każdy dzień pogorszenia przez ilość dni zakłóceń.
3.
Stwierdzone obniżenie jakości lub ciśnienia wody powoduje naliczenie bonifikaty od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia naruszenia.
4.
Zgłoszenie żądania winno nastąpić w trybie przewidzianym dla reklamacji. Zgłoszenie będzie traktowane jak reklamacja.
§23
ROZWIĄZANIE i WYPOWIEDZENIE UMOWY

1)
2)
3)

1.
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2.
Ustala się trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wypowiedzenia.
3.
Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.
Odbiorca usług może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
5.
Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:
sytuacje mające wpływ na realizację umowy określone w §14 ust.1 Umowy,
utratę przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
wystąpienia po stronie Odbiorcy usług przyczyn technicznych lub prawnych, uniemożliwiających dalsze świadczenie usług na rzecz Odbiorcy usług.
6.
Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

§24
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przedsiębiorstwo może zmienić umowę z powodu zmian w obowiązujących przepisach, orzeczeń i uchwał organów publicznych oraz zmiany Zezwolenia.

§25
1.
Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie w terminie 14 dni o wszelkich zmianach mających wpływ na wykonanie umowy.
2.
Informacje podane przez Odbiorcę usług, w szczególności dotyczące adresu, adresu korespondencyjnego, miejsca zamieszkania, wiążą strony do czasu
pisemnego powiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę. Odbiorcę obciążają skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3.
Do dnia, w którym Odbiorca usług złoży skutecznie zawiadomienie o zmianie adresu, adresu do korespondencji korespondencję kierowaną na ostatni
wskazany przez stronę adres uważa się za doręczoną skutecznie.
§26
W dacie zawarcia niniejszej Umowy tracą moc wszelkie obowiązujące Umowy oraz ustalenia zawarte wcześniej pomiędzy stronami, dotyczące dostarczania wody do
nieruchomości lub odprowadzania z niej ścieków.
§27
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy stałyby się nieważne z powodu niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie narusza to
ważności pozostałych postanowień umowy, a nowe przepisy zastępują nieważne. Powyższa zmiana przepisów, a także zmiana statusu organizacyjno – prawnego
Przedsiębiorstwa nie wymaga aneksu do umowy.
§28
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1.
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu przez Odbiorcę usług danych osobowych z poszanowaniem przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z
zakresu ochrony danych osobowych.
2.
Odbiorca usług oświadcza, że po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr4 do niniejszej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszej Umowy.
3.
Odbiorca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Przedsiębiorstwa obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, względem osób
działających w jego imieniu, wskazanych przez odbiorcę w treści niniejszej umowy lub w inny sposób, poprzez zapoznanie tych osób z treścią informacji stanowiącej
załącznik nr4 do niniejszej umowy.
§29
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy Kodeksu cywilnego, postanowienia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
§30
1.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg właściwości ogólnej.
2.
W sprawach spornych dotyczących odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorca usług może wnioskować o rozstrzygnięcie do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Henryka Sienkiewicza 2,
które będzie następowało w drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy.
§31
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Odbiorca usług

Przedsiębiorstwo

_________________________________

_______________________________________

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

NOWY

ZMIANA

dnia ______________________________________

WYKAZ PUNKTÓW POBORU WODY / ODBIORU ŚCIEKÓW

1.

ODBIORCA USŁUG OŚWIADCZA, ŻE ŚWIADCZENIE USŁUG DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI:
położonej w …………………………………………………………..… przy ul. ……………………………………………………. (kod pocztowy: …………).

2.

USŁUGA NOWA

3.

USŁUGA OBEJMUJE
a.

ROZSZERZENIE USŁUGI

DOSTARCZANIE WODY
i.

NA CELE BYTOWE

ii.

NA INNE CELE: _____________________________________________________________

WODOMIERZ GŁÓWNY nr ………………………………………………………………………., stan: ……………………………………………………….

b.

4.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH

ROZLICZENIE WŁASNEGO UJĘCIA WODY
a.

TAK

b.

NIE

_____________________
Odbiorca Usług

PLADA sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053 CHRZĄSTOWICE
www.plada-wik.pl
biuro@plada-wik.pl

nr urządzenia pomiarowego; …………………………………………………………………., stan:………………………………………………………………………...

______________________
Przedsiębiorstwo

REGON: 161480038
NIP: 199-011-03-36
tel.: (77) 40-78-076,
mobile: 530-690-006

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UMOWY ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
TABELA
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach bytowych
wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.
Wskaźnik zanieczyszczenia
2
Temperatura

Lp.
1
1.

1)

Jednostka
3
˚C

Wartość
4
35

2.
3.
4.

Odczyn
Zawiesiny łatwo opadające
Zawiesiny ogólne

pH
ml/l
mg/l

6,5 - 9,0
20
500 1)

5.
6.
7.

CHZT Cr
BZT5
Azot amonowy

mg O2/l
mg O2/l
mg NNH4/1

1000 1)
400 1)
60

8.
9.
10.

Fosfor ogólny
Chlorki
Siarczany

mg P/l
mg C1/1
mg S04/l

15 1)
1000
500

11.
12.
13.

Siarczyny
Żelazo ogólne
Glin

mg SO3/l
mg Fe/1
mg Al/l

10
3
3

14.
15.

Antymon
Arsen

mg Sb/l
mg As/l

0,5
0,5

16.
17.
18.

Bar
Beryl
Bor

mg Ba/l
mg Be/1
mg B/l

5
1
10

19.
20.
21.

Cynk
Cyna
Chrom+6

mg Zn/l
mg Sn/1
mg Cr/l

5
2
0,2

22.
23.
24.

Chrom ogólny
Kobalt
Miedź

mg Cr/l
mg Co/1
mg Cu/l

1
1
1

25.
26.

Molibden
Nikiel

mg Mo/1
mg Ni/1

1
1

27.
28.
29.

Ołów
Selen
Srebro

mg Pb/1
mg Se/1
mg Ag/l

1
1
0,5

30.
31.
32.

Tal
Tytan
Wanad

mg Tl/l
mg Ti/1
mg V/l

1
2
2

33.
34.
35.

Chlor wolny
Chlor całkowity
Cyjanki ogólne

mg Cl2/l
mg Cl2/1
mg CN/l

1
4
5

36.
37.

Cyjanki wolne
Fluorki

mg CN/l
mg F/l

0,5
20

38.
39.
40.

Rodanki
Siarczki
Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg CNS/l
mg S/1
mg/l

30
1
15

41.

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15

42.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

85

43.

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1

44.

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mg Cl/l

1,5

45.

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

mg Cl/l

1

46.

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, ksylen)

mg/l

1

47.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

mg C/l

0,2

48.

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15

49.

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20

50.

Liczba żywych jaj Ascaris sp.

szt./dm3

0

51.

Liczba żywych jaj Trichuris sp.

szt./dm3

0

52.

Liczba żywych jaj Toxocara sp.

szt./dm3

0

-

wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UMOWY ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

USTALENIA ZAWARTE W ZEZWOLENIU
WYCIĄG
RB.6324.K.9.2021.ŁK
DECYZJA
Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 18 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, poz. 965, poz. 1298),
po rozpatrzeniu wniosku spółki PLADA Sp. z o. o., 46-053 Chrząstowice ul. Ozimska 17.
Udzielam zezwolenia
I.

Spółce PLADA Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17, posiadającej:

numer w rejestrze przedsiębiorstw – KRS 0000432143,

statystyczny numer identyfikacyjny – REGON 161480038,

numer identyfikacji podatkowej – NIP 1990110336,
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszej
decyzji.
II. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
III. Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach:
1.

PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI.
Przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczonej do spożycia terenu gminy Łubniany, obejmujące ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
jej do odbiorców oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z jej terenu.
Przedmiot działania winien odbywać się przy wykorzystaniu urządzeń wymienionych we wniosku o wydanie niniejszego zezwolenia.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI.
2.1.
Spółka jest zobowiązana do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do:
1)
niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2)
zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych odbiorcom usług,
3)
optymalizacji kosztów prowadzonej działalności,
4)
przestrzegania wymogów ochrony środowiska wynikających z ustaw szczególnych;

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Spółka jest zobowiązana do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a
także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.
Spółka zobowiązana jest do spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki wodnej.
Spółka jest zobowiązana do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – uchwalonego przez Radę Gminy
Łubniany.
Spółka zobowiązana jest do prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody.

3. WARUNKI, ZAKRES I TRYB KONTROLI REALIZACJI ZEZWOLENIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.
3.1.
Spółka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości świadczonych usług, a w szczególności:
1)
ewidencji awarii sieci, ich zasięgu i negatywnych skutków oraz czasu ich usuwania,
2)
ewidencji i archiwizacji protokołów z kontroli, a także sposobu realizacji wniosków pokontrolnych,
3)
ewidencji skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwienia;
3.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Spółka zobowiązana jest do przedkładania Wójtowi Gminy informacji raz w roku w terminie do 15 lutego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym o:
jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków
występujących awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz skuteczności ich likwidacji,
realizacji skarg i wniosków oraz wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
wykonaniu inwestycji i remontów,
ilości zakupionej i sprzedanej wody oraz ilości odprowadzanych ścieków,
jakości wody do spożycia przez ludzi zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach wykonawczych ustawy.

3.3.

Upoważnieni przedstawiciele Gminy Łubniany mają prawo wglądu w dokumenty określone w pkt 3.1. oraz kontroli przestrzegania przez Spółkę warunków niniejszego zezwolenia i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4.
4.1.

WARUNKI WPROWADZANIA OGRANICZEŃ DOSTARCZANIA WODY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JEJ NIEDOBORU.
w przypadku niedoboru wody spowodowanego nieprzewidzianą zmniejszoną wydajnością ujęć wody lub nieprzewidzianymi zwiększonymi rozbiorami wody
przekraczającymi możliwości przepustowości sieci wodociągowej Spółka zobowiązana jest do:
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1)
2)

4.2.
1)
2)
3)
5.
5.1.
5.2.

5.3.

6.
6.1.
1)
2)
3)
6.2.
1)
2)
3)
4)
5)

pilnego opracowania i wdrożenia planu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru uwzględniając rotacyjne przerwy w dostawach wody dla poszczególnych odbiorców, jak również poprzez ograniczenie poboru wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności,
uruchomienia zastępczych punktów poboru wody, rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich poprzez odbiorców usług i poinformowanie w
sposób zwyczajowo przyjęty o ich usytuowaniu. Powyższe działania tj. uruchamianie zastępczych punktów poboru wody i powiadamianie należy wprowadzić także
przy likwidacji awarii sieci wodociągowej.
W przypadkach zaistnienia przerw w dostawie wody na skutek siły wyższej, a także nieprzewidzianych i niezależnych od Spółki zdarzeń takich jak: klęski żywiołowe,
skażenie ujęcia wody Spółka zobowiązana jest do:
niezwłocznego poinformowania odbiorców o zaistniałej sytuacji w sposób zwyczajowo przyjęty,
uruchomienia zastępczych punktów poboru wody,
niezwłocznego przystąpienia do usunięcia skutków awarii lub zdarzeń nagłych, działania siły wyższej.
WPROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM.
Spółka zobowiązana jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający
optymalizację kosztów za świadczone usługi.
Spółka jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Gminy Łubniany proponowanych taryf w oparciu o niezbędne przychody pokrywające uzasadnione wydatki
związane z eksploatacją, utrzymywaniem i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z uwzględnieniem racjonalizacji prowadzonej działalności, celem ich
zatwierdzenia.
Spółka jest zobowiązana zapewnić realizację inwestycji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.
WARUNKI COFNIĘCIA ZEZWOLENIA BEZ ODSZKODOWANIA.
zezwolenia cofa się w przypadku, gdy:
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące Spółce wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
Spółka przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu,
Spółka nie usunęła, w wyznaczonym przez Wójta terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą
objętą zezwoleniem.
Zezwolenie może być cofnięte w przypadku, gdy:
Przepisy odrębne tak stanowią,
Spółka nie podjęła, mimo wezwania lub zaprzestała wykonywania działalności określonej w zezwoleniu,
Doszło do ewidentnego naruszenia obowiązków wynikających z zezwolenia,
Spółka utraciła zdolność do wykonywania zadań objętych zezwoleniem,
Z takim wnioskiem wystąpiła Spółka.
Uzasadnienie

Plada Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17, w dniu 21 stycznia 2021 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany, który spełnił wymogi określone w art. 17 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).
Wniosek spełnia warunki Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany.
Posiadane środki finansowe i techniczne gwarantują prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz
utrzymanie jej ciągłości. W związku z powyższym przychylając się do wniosku strony postanowiono jak w sentencji.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UMOWY ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i- zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest: Plada Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Ozimska 17, 46-053 Chrząstowice, tel. 77 40 78 076, e-mail: biuro@plada-wik.pl.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@pladawik.pl w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw.
3.
Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
- w celu realizacji umowy o świadczenie usług na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenie 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 (dalej RODO),
- dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków – Dz. U 2018, Poz. 1152,
- dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
- dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
- dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy,
- dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
4.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
- dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
- dostawcom usług księgowych, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
7.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była
zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
przez Administratora.
8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
9.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisy prawa krajowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
11. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

PLADA sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053 CHRZĄSTOWICE
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biuro@plada-wik.pl

REGON: 161480038
NIP: 199-011-03-36
tel.: (77) 40-78-076,
mobile: 530-690-006

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UMOWY ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

ZGODA NA OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przesyłanie przez PLADA 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 PLADA 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 PLADA Sp. z o.o. powiadomień SMS dotyczących realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę ̨ 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 PLADA 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 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i- zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach - 46-053 ul. Ozimska 17. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych jest możliwy pod adresem email: iod@rastal.com.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 powiadomień́ SMS.
4. Pani/Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie Zgody, Bedą ̨ przetwarzane od dnia wyrażenia Zgody przez okres świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę ̨
lub odprowadzania ścieków do czasu zaprzestania przetwarzania po rozwiązaniu umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń́ z tytułu wykonanej usługi,
lub wcześniej, w przypadku wycofania zgody do dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu Zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe Bedą ̨ 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.pladawik.pl
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INFORMACJA DLA KONSUMENTA
W PRZYPADKACH UMÓW Z KONSUMENTEM ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ
I.

II.

III.

PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI:
Art.12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 287, ze zm.)
PRZEDSIĘBIORCA ZOBOWIĄZANY DO UDZIELENIA INFORMACJI:
PLADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17, (46-053 Chrząstowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000432143, z kapitałem zakładowym 147 500 zł., NIP: 1990110336 | REGON: 161480038
e-mail: biuro@plada-wik.pl, tel.: (77) 40-78-076, mobile: 533-300-380
INFORMACJE OGÓLNE:
Zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
2028 ze zm.) - Odbiorcą Usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę̨ i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym.
Przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym na terenie gminy Łubniany jest PLADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego dane znajdują
się w cz. II niniejszej informacji.
1

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) Konsumentem jest osoba
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową. Na podstawie ustawy z
dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta:
- umową zawieraną poza lokalem jest umowa zawarta z konsumentem:
a)
b)
c)
d)

przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą̨ środków porozumiewania się̨ na odległość́ bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy
jednoczesnej fizycznej obecności stron,
podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę̨, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

- umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej
fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się̨ na odległość́ do chwili zawarcia umowy
włącznie;
IV.

INFORMACJA O GŁÓWNYCH CECHACH ŚWIADCZENIA / PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA
Umowa zawierana z PLADA Sp. z o.o., działającą jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne na terenie gminy Łubniany, dotyczy odpłatnej usługi
realizowanej przez PLADA Sp. z o. o. w zakresie zaopatrzenia w wodę̨ nieruchomości lub odprowadzenia ścieków z nieruchomości.
Woda dostarczana będzie w sposób ciągły i niezawodny oraz w ilości i o ciśnieniu, których parametry określono w warunkach przyłączenia nieruchomości do
sieci i umowie. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do dostarczania wody w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dobę oraz
ciśnieniu nie mniejszym 0,2 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, o należytej jakości, odpowiadającej wodzie przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Odprowadzanie ścieków bytowych będzie następowało w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci.
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do odbioru ścieków bytowych, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dobę, nie mniej niż ilość wody pobranej przez odbiorcę
usług na dobę. Odbiorca usług zobowiązany jest odprowadzać ścieki bytowe spełniające normy jakościowe określone w umowie – umowa określa
dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach bytowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
PLADA Sp. z o.o. świadczy usługi na podstawie:
1.
Zezwolenia Wójta Gminy Łubniany nr RB.6324.K.9.2021.ŁK z dnia 22 stycznia 2021r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, od dnia uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu zezwolenia, zwanego dalej Zezwoleniem,
2.
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze
zm.), zwanej dalej Ustawą,
3.
Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, zwanego dalej Regulaminem.
Plada Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z kryteriami i standardami jakości usług określonymi w Zezwoleniu oraz Regulaminie. Usługi są realizowane za
pośrednictwem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu PLADA Sp. z o.o.

V.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z PLADA SP. Z O.O.
Odbiorca usług może porozumiewać się z PLADA Sp. z o.o.:
korespondencyjnie na adres:
Plada Sp. z o.o. ul. Ozimska 17 46-053 Chrząstowice
osobiście w lokalizacjach wyznaczonych do obsługi Klienta:

w siedzibie Spółki: ul. Ozimska 17, 46-053 Chrząstowice

w Biurze Obsługi Klienta na terenie Gminy Łubniany: ul. Opolska 88, Łubniany (46-024);

VI.

telefonicznie: tel.: (77) 40-78-076, mobile: 533-300-380
pocztą elektroniczną: biuro@plada-wik.pl
poprzez platformę Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta: https://ebok.plada-wik.pl/

DANE IDENTYFIKUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ:
Przedmiotowa usługa świadczona jest przez PLADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17, (46-053 Chrząstowice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

PLADA sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053 CHRZĄSTOWICE
www.plada-wik.pl
biuro@plada-wik.pl

REGON: 161480038
NIP: 199-011-03-36
tel.: (77) 40-78-076,
mobile: 530-690-006

KRS: 0000432143, z kapitałem zakładowym 147 500 zł., NIP: 1990110336 | REGON: 161480038
e-mail: biuro@plada-wik.pl, tel.: (77) 40-78-076, mobile: 501-238-117
VII.

ADRES, POD KTÓRYM MOGĄ BYĆ SKŁADANE REKLAMACJE

-

-

korespondencyjnie na adres:
Plada Sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053 Chrząstowice
osobiście w lokalizacjach wyznaczonych do obsługi Klienta:

w siedzibie Spółki: ul. Ozimska 17, 46-053 Chrząstowice

w Biurze Obsługi Klienta na terenie Gminy Łubniany: ul. Opolska 88, Łubniany (46-024);
telefonicznie: tel.: (77) 40-78-076, mobile: 533-300-380
pocztą elektroniczną: biuro@plada-wik.pl

VIII.

INFORMACJA O WYNAGRODZENIU ZA ŚWIADCZENIE
1.
Rozliczenie należności z tytułu dostarczania wody lub odprowadzania ścieków odbywa się w okresie obrachunkowym wskazanym w umowie, na
podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach albo cenach i stawkach opłat ustalonych na podstawie art.24i Ustawy, z
uwzględnieniem ilości dostarczanej wody, ustalonej według wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego ilość
dostarczonej do budynku wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
2.
Taryfa podlega ogłoszeniu przez organ regulacyjny i nie wymaga indywidualnego zawiadomienia Odbiorcy usług. Taryfę zamieszcza się w Biuletynie
Informacji publicznej gminy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie internetowej lub udostępnia ją
w punktach obsługi klientów.
3.
W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilości pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w
analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
wodomierza.
W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego przez Przedsiębiorstwo z przyczyn dotyczących Odbiorcy usług, faktury
będą wystawiane w terminie przypadającym na datę odczytu. W takim przypadku zapisy powyższe stosuje się odpowiednio. Rozliczenie za
rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki następuje po odczytaniu wskazań wodomierza.
4.
W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzanych
ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody
pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej. Zapisy pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku, gdy strony uzgodniły rozliczenie na podstawie udziału procentowego, ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie
wskazań wodomierza głównego oraz procentowego udziału w zużyciu w oparciu o ilość osób zamieszkałych w nieruchomości. Ilość osób
przyjmowana do rozliczenia wynika z oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości. Do rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków zapisy stosuje się
odpowiednio.
6.
Jeśli obowiązująca taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobrał wodę lub odprowadził ścieki w okresie obrachunkowym.
7.
Odbiorca usług ma prawo zainstalować wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej w celu uwzględnienia jego wskazań w
rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków. Odbiorca usług ponosi koszty zakupu, montażu, okresowej legalizacji oraz konserwacji i napraw tego
wodomierza według wytycznych Przedsiębiorstwa. W razie niemożności odczytu wodomierza dodatkowego w jakimkolwiek okresie obrachunkowym
uwzględnienie w fakturze nastąpi wówczas, gdy odczyt jest możliwy.
8.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności z tytułu świadczonych usług Odbiorca usług, Przedsiębiorstwo może skierować do Odbiorcy pisemne
wezwanie do zapłaty należności, doliczając do należności głównej ustawowe odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia w wysokości 100% wartości
opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą.

IX.

INFORMACJA O SPOSOBIE i TERMINIE ZAPŁATY
1.
Odbiorca usług uiszcza należności z tytułu świadczenia usług przelewem lub przekazem pocztowym.
2.
Podstawą rozliczenia są wystawiane przez Przedsiębiorstwo faktury VAT, w tym faktury wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną.
3.
Odbiorca usług może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody następuje przez złożenie
odpowiedniego oświadczenia.
4.
Odbiorca Usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie i na zasadach określonych w fakturze VAT, jednak termin nie może być krótszy niż
14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

X.

XI.

INFORMACJA O SPOSOBIE i TERMINIE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA
Usługi
zaopatrzenia
w
wodę
lub
odprowadzania
ścieków
będą
realizowane
przez
PLADA Sp.
z o.o.
w
sposób,
o którym mowa w pkt. IV, w okresie obowiązywania umowy, od dnia upływu okresu do odstąpienia od umowy, o ile Odbiorca usług nie zażądał wcześniejszego rozpoczęcia ich wykonywania.
INFORMACJA O PROCEDURZE ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.

Odbiorca usług ma prawo składać do PLADA Sp. z o.o. reklamacje dotyczące świadczenia świadczonych usług, w szczególności odnośnie wysokości
naliczonych opłat oraz działania wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych.

2.

Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie:
osobiście w siedzibie PLADA Sp. z o.o. lub w biurze obsługi klienta, wyznaczonym miejscowo ze względu na lokalizację nieruchomości
przyłączonej do sieci;
pisemnie na adres PLADA Sp. z o.o.: ul. Ozimska 17, 46-053 Chrząstowice ;

-

3.

XII.

na wskazany przez PLADA Sp. z o.o. adres e-mail - biuro@plada-wik.pl;

telefonicznie - (77) 40-78-076, mobile: 533-300-380
PLADA Sp. z o.o. jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację i poinformować składającego reklamację Odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 30 dni.

INFORMACJA O SPOSOBIE i TERMINIE WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Odbiorcy usług, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem PLADA Sp. z o.o. lub umowy zawartej na
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odległość́ w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez
PLADA Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług na żądanie Odbiorcy usług w okresie do dnia odstąpienia od umowy. Kwota należności zostanie w takim
przypadku naliczona proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Odbiorca usług poinformował PLADA Sp. z o.o. o odstąpieniu od
umowy, zgodnie z zasadami naliczania należności za świadczone usługi ustalonymi w umowie.
Zgodnie z art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Odbiorca usług w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej Informacji. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
Do zachowania terminu wystarczy dostarczyć lub wysłać oświadczenie przed jego upływem:

-

na adres:
Plada Sp. z o.o. ul. Ozimska 17 46-053 Chrząstowice
osobiście w lokalizacjach wyznaczonych do obsługi Klienta:

w siedzibie Spółki: ul. Ozimska 17, 46-053 Chrząstowice

w Biurze Obsługi Klienta na terenie Gminy Łubniany: ul. Opolska 88, Łubniany (46-024);

pocztą elektroniczną: biuro@plada-wik.pl
Jeżeli Odbiorca usług złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, PLADA Sp. z o.o. prześle Odbiorcy usług niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, PLADA Sp. z o.o. podejmie niezwłoczne działania w celu zaprzestania świadczenia usług na
rzecz Odbiorcy usług.
XIII.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA WODY BEZ WAD
PLADA Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczenia wody bez wad. Woda powinna spełniać założone parametry w zakresie ilości, ciśnienia i jakości. Parametry
ilości, ciśnienia i jakości wody wskazane są w umowie. Jakość dostarczanej wody spełnia wymagania określone w przepisach wykonawczych do Ustawy w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej parametry nie przekraczają dopuszczalnej wartości mikroorganizmów, stężeń chemicznych,
wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych oraz promieniotwórczych, określonych w tych przepisach. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie
www. aktualną treść przepisów wykonawczych do Ustawy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
PLADA Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność́ za wady dostarczonej wody, a regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w
1

3

szczególności w art. 556 oraz 556 - 556 .
W przypadku zawinionego niezachowania ciągłości dostarczania wody lub odbioru ścieków, a także w przypadku, gdy dostarczona woda ma obniżoną jakość
w stosunku do obowiązującej bądź obniżone było jej ciśnienie w stosunku do wymaganego Odbiorca usług może domagać́ się̨ obniżenia należności.
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

INFORMACJA O CZASIE TRWANIA UMOWY ORAZ O SPOSOBIE i PRZESLANKACH WYPOWIEDZENIA
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Na wniosek Odbiorcy usług umowa może zostać zawarta na czas określony.
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
Odbiorca usług może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie składa się w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:
1)
sytuacje mające wpływ na realizację umowy określone w §14 ust.1 Umowy,
2)
Utratę przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
3)
wystąpienia po stronie Odbiorcy usług przyczyn technicznych lub prawnych, uniemożliwiających dalsze świadczenie usług na rzecz Odbiorcy usług.
INFORMACJA O MINIMALNYM CZASIE TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ KONSUMENTA WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
Zobowiązania Odbiorcy Usług wynikające z umowy będą przez niego realizowane w czasie obowiązywania umowy.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
W przypadku nieuwzględnienia przez PLADA Sp. z o.o. reklamacji, Odbiorca usług ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez podjęcie mediacji. Wniosek o podjęcie mediacji Odbiorca usług składa do wybranego mediatora.
W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę̨ lub odprowadzanie ścieków, odcięcia dostawy wody lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się̨ o przyłączenie nieruchomości do sieci, strona może
wnioskować o rozstrzygniecie do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, które będzie następowało w drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Sadu Okręgowego w Warszawie
- sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
OŚWIADCZENIA KONSUMENTA:
Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawionymi wyżej informacjami odnośnie umowy i sposobu świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Oświadczam, że otrzymałem następujące dokumenty*:
1. Projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ś cieków wraz z załącznikami,
2. Treść informacji dotyczącą obowiązków PLADA Sp. z o.o. w przypadkach zawierania umów z konsumentem na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa wraz z załącznikami, w tym:
- oświadczenie – żądanie wykonania usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków przez PLADA Sp. z o.o.,

-

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
……………………………………………….
(data, czytelny podpis Konsumenta)
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY - KONSUMENTA O ŻĄDANIU ŚWIADCZENIA USŁUG
Dane Konsumenta:
......................................................................
(imię, nazwisko)

.......................................................................
(adres zamieszkania: ulica, nr,)

.......................................................................
(adres zamieszkania: kod pocztowy, miasto)

.......................................................................
(nr telefonu)

.......................................................................
(e-mail)

Jako konsument oświadczam, że żądam spełnienia świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę ̨ / odprowadzania ścieków* przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem PLADA Sp. z o.o. lub na odległość.
Zobowiązuję się ̨ do zapłaty za świadczone usługi do dnia ewentualnego odstąpienia od umowy.

_______________________________
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
Potwierdzam zgodność ́ powyższych danych z przedstawionym do wglądu dokumentem:
...................................................................................................................................................
(nazwa dokumentu, numer dokumentu, data wydania dokumentu)

____________________________________________________________
(czytelny podpis i pieczątka pracownika PLADA Sp. z o.o.)

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i- zwanego dalej RODO informujemy, że:
9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLADA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, 46-053ul. Ozimska 17. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@rastal.com.pl,
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ̨ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu powyższej Zgody.
11. 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 powiadomień́ SMS.
12. Pani/Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie Zgody, Bedą ̨ przetwarzane od dnia wyrażenia Zgody przez okres świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę ̨ lub odprowadzania ścieków do czasu zaprzestania przetwarzania po rozwiązaniu umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń́ z tytułu wykonanej usługi, lub wcześniej, w przypadku wycofania zgody do dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia
o wycofaniu Zgody.
13. Pani/Pana dane osobowe Bedą ̨ 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.
14. 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).
15. 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.

16. 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.plada-wik.pl
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Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm.)
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
PLADA Sp. z o.o.
ul. Ozimska 17
46-053 Chrząstowice
tel.: (77) 40-78-076, mobile: 533-300-380
biuro@plada-wik.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię ̨ i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić.́
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