I/ /
/20582041409
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków innych niż socjalno-bytowe
/05 441/2004
/04 Stargard Spółka z o.o. ul. Okrzei 6
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Wodami Miejskimi
– zarejestrowanym/04
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000033245, NIP 854-001-15-20,
UMOWA nr

REGON 811115758, Nr rejestrowy BDO: 000002477 zwanym w Umowie Przedsiębiorstwem,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..
a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Odbiorcą usług
§1
1. Strony oświadczają, że zawierają Umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odbioru ścieków na warunkach określonych w niniejszej umowie, w Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/105/2019 z dnia 25 czerwca 2019
roku Rady Miejskiej w Stargardzie opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego w dniu 24 lipca 2019 r., Poz. 4091, warunkach określonych Ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz.U.2020.2028) oraz jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294).
1. Umowa określa warunki dostarczania wody w sposób ciągły i niezawodny o jakości
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa bez ograniczeń ilościowych; warunki odprowadzenia ścieków przemysłowych
bez ograniczeń ilościowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, oraz zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w odniesieniu do nieruchomości położonej w przy:
ul.
3.

4.

w Stargardzie.

Odbiorca usług oświadcza, że jest właścicielem/najemcą/dzierżawcą nieruchomości, o której
mowa w ust. 2 umowy na podstawie: KW /Aktu Notarialnego Rep A nr / umowy najmu lokalu
/umowy dzierżawy.
Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana
na cele:

*niepotrzebne należy wykreślić dotyczy to zakładów wyposażonych w przepływomierz,
** niepotrzebne należy wykreślić.
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1) socjalno-bytowe - w ilości - [m3] miesięcznie lub na postawie odczytu wodomierza,
2) inne cele - w ilości ok. ..... [m3] miesięcznie lub na podstawie odczytu wodomierza.
5. Ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa zostanie ustalona na
podstawie wskazań przepływomierza zlokalizowanego w studni * i/lub wodomierza.
6. Dostarczanie wody do innych celów niż określone w ust. 4, wymaga zmiany Umowy.
§2
1. W przypadku dostawy wody zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i przyłącza od instalacji
wewnętrznej. Wodomierz umieszczony jest w ………………… .
2. W przypadku odbioru ścieków miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia wewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną. Strony ustaliły, że miejscem wykonania usług
i odbioru ścieków są: studnia istniejąca o rzędnych: T – ; K- .
3. Miejscem poboru prób do badania zgodnie z obowiązującą taryfą jest studnia o rzędnych:
T – ; K- znajdująca się na terenie posesji.
§3
Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy:
1) zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnie
z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci oraz dostaw wody i odbioru
ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej
wody,
2) odbierania w sposób ciągły ścieków z nieruchomości o stanie i składzie zgodnym
z aktualnie obowiązującymi przepisami i Umową,
3) utrzymania przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych stanowiących własność
Odbiorcy usług, w zakresie posiadanym przez Przedsiębiorstwo,
4) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego,
5) powiadomienia Odbiorcy usług w sposób zwyczajowo przyjęty o przerwach w dostawie wody
i odbiorze ścieków i czasie ich trwania oraz o zastępczym sposobie zaopatrzenia w wodę.
§4
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej
jakości Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na
dwa dni przed planowanym terminem. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody i poinformuje o jego lokalizacji.
§5
Do obowiązków Odbiorcy usług należy:
1) racjonalnie gospodarowanie wodą i zużywanie jej zgodnie z przeznaczeniem,
2) zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych - z urządzeniami pomiarowymi włącznie*, w szczególności dokonywanie na
własny koszt wszelkich napraw tych instalacji i urządzeń,

*niepotrzebne należy wykreślić dotyczy to zakładów wyposażonych w przepływomierz,
** niepotrzebne należy wykreślić.
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3) zapewnienie niezawodnego działania wodomierzy innych niż wodomierz główny oraz
urządzeń pomiarowych* poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki,
czy też pomieszczenia, w którym są one zamontowane oraz ochrona przed dostępem osób
nieuprawnionych, jeżeli wodomierze i urządzenia pomiarowe* zamontowane są na terenie
Odbiorcy usług.
4) zainstalowanie i utrzymanie antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi
Polskimi Normami,
5) natychmiastowe powiadomienie Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych instalacji i przyłączy
mających wpływ na wskazania wodomierza głównego oraz inne urządzenia Przedsiębiorstwa,
6) powstrzymanie się od jakichkolwiek działań mających wpływ na zmianę lub pogorszenie stanu
technicznego instalacji oraz urządzeń należących do Przedsiębiorstwa, a w szczególności
wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego* i ich usytuowania.
§6
1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza i urządzenia
pomiarowego z aktualnym świadectwem legalizacji, układ pomiarowy należy dodatkowo
wyposażyć w licznik czasu pracy sprzężony z zasilaniem głównym wraz z możliwością jego
zaplombowania przez Przedsiębiorstwo*.
3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie niniejszej Umowy jako równą ilość wody
dostarczonej przez Przedsiębiorstwo, powiększoną o ilość wody pobranej z własnych ujęć
i zakupionej z innych źródeł pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej*.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług, zgodnie z warunkami
wydanymi przez Przedsiębiorstwo.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Odbiorca usług jest zobowiązany do podawania
Przedsiębiorstwu ilości bezpowrotnie zużytej wody w cyklach odpowiadających częstotliwości
odczytu liczników przez Przedsiębiorstwo. Podpisując umowę Odbiorca wyraża zgodę na kontrolę
przez Przedsiębiorcę prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych. Wadliwe działanie
urządzenia pomiarowego wyklucza możliwość zastosowania regulacji, o której mowa w ust. 4.
6. W okresie niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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
niesprawności wodomierza
7. W razie nie dokonania przez Przedsiębiorstwo naprawy lub wymiany wodomierza w terminie
3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia o jego niesprawności – ilość zużytej wody ustala się
w drodze negocjacji między stronami.
8. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej
przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
9. W przypadku braku możliwości dojścia do wodomierza lub urządzenia pomiarowego* i ich
odczytu, ilość pobranej wody lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego
poboru wody lub ilości ścieków jakie miały miejsce w okresie 3- miesięcy poprzedzających datę
odczytu.

*niepotrzebne należy wykreślić dotyczy to zakładów wyposażonych w przepływomierz,
** niepotrzebne należy wykreślić.
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§7
W przypadku wystąpienia zakłócenia w dostawie wody powodującego, że dostarczana jest woda
o pogorszonej bądź złej jakości, Odbiorca usług ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia
należności za okres, którym jakość wody nie odpowiadała jakości przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
§8
1. Ścieki przemysłowe, wprowadzane przez Odbiorcę usług do urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa, nie mogą przekraczać wartości stężeń zanieczyszczeń wskaźników:
a mianowicie:
- temperatura
35 oC
- pH
6,5-9,0
- ChZT
2500 mgO2/l
- BZT5
1500 mgO2/l
- zawiesiny
800 mg/l
- fosfor ogólny
20 mg P/l
- azot ogólny
200 mg N/l
- azot amonowy
200 mg NNH4/l
- substancje ropopochodne
15 mg/l
- azot azotynowy 10 [mg/l]; siarczany 500 [mg/l]; chlorki 1000 [mg/l]; fenole lotne 15
[mg/l];substancje ekstrahujące eterem naftowym 100 [mg/];
- metale ciężkie (cynk 5 [mg/l], chrom ogólny 1[mg/l], miedź 1[mg/l], nikiel 1[mg/l], ołów
1[mg/l] , rtęć 0,1 [mg/l], kadm 0,4 [mg/l]
2. Parametry ścieków przemysłowych określone w ust. 1, zostały ustalone na podstawie obecnych
możliwości technologicznych Oczyszczalni Ścieków i konieczność wykorzystania osadów
ściekowych na cele nieprzemysłowe w Stargardzie oraz obowiązującej taryfie i decyzji
środowiskowej. Jednocześnie informujemy, że zmiana parametrów zgodnie z nową taryfą nie
wymaga zmiany Umowy i obowiązuje od daty ogłoszenia w/w decyzji.
§9
1.

Do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa zabrania się wprowadzania:
1) wód opadowych i wód drenażowych bez zainstalowanego urządzenia pomiarowego,
2) 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,
3) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic,
lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
4) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze
poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
5) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny,
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
6) solanki oraz wód popłucznych z odwiertów,
7) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika,
ścieków z kiszonek,
8) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

*niepotrzebne należy wykreślić dotyczy to zakładów wyposażonych w przepływomierz,
** niepotrzebne należy wykreślić.
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a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na
choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
2. Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości
wskaźników zanieczyszczeń wyszczególnionych w § 8.
§ 10
1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa po okazaniu legitymacji służbowej mają prawo do
wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzenia
kontroli urządzenia pomiarowego*, wodomierza głównego lub wodomierzy dodatkowych
i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu
i napraw urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także
sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
2. W celu sprawowania przez Przedsiębiorstwo kontroli składu ścieków wprowadzanych przez
Odbiorcę usług do miejskiej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo ma prawo dokonania analiz
ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę usług. W przypadkach stwierdzenia przekroczeń
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń ścieków Odbiorca usług pokryje koszty przeprowadzenia
analiz.
3. Pobór prób kontrolnych ścieków odbywa się w obecności przedstawiciela Odbiorcy usług.
W przypadku odmowy obecności przy poborze prób, próby ścieków będą pobierane bez jego
uczestnictwa zgodnie z obowiązująca taryfą.
4. Podstawą oceny jakości ścieków są wyniki przeprowadzonych analiz stanu i składu ścieków
pobranych w ciągu minimum godziny trzech prób ścieków wprowadzanych do miejskich urządzeń
kanalizacyjnych. Istnieje możliwość ustalenia odmiennych warunków poboru prób w przypadkach
uzasadnionych specyfiką produkcji i brakiem możliwości uśredniania prób ścieków.
5. O wykazanych badaniami laboratoryjnymi przekroczeniach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń
ścieków Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług w terminie 21 dni od dnia poboru prób
(30 dni jeśli wykonywane były badania sumy metali ciężkich) - zgodnie z obowiązującą taryfą.
6. Odbiorca usług może przedstawić wyniki analiz ścieków wykonanych przez wybrane przez siebie,
uprawnione do tego typu badań laboratorium. Uwzględniane będą wyniki badań dostarczone
Przedsiębiorstwu w terminie 4 tygodni od dnia pobrania prób do badania.
7. Zakres badań ustalony jest przez Przedsiębiorstwo w załączniku nr 1.
8. Jeżeli wyniki analiz ścieków przedkładane przez Odbiorcę usług, zgodnie z ust. 6 i 7, zasadniczo
różnią się od wyników badań przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo, wówczas weryfikacji
wyników dokona uzgodnione między stronami niezależne laboratorium. Koszty tych badań
pokryje Strona, której wyniki nie są zbieżne z wynikami niezależnego laboratorium. Strony mają
prawo do równoległego przeprowadzenia badań (na własny koszt) z badaniami prowadzonymi
przez laboratorium uczestniczące w weryfikacji.
§ 11
Odbiorca usług zobowiązuje się pokryć Przedsiębiorstwu straty powstałe na skutek:
1) samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiązujących
norm i przepisów,

*niepotrzebne należy wykreślić dotyczy to zakładów wyposażonych w przepływomierz,
** niepotrzebne należy wykreślić.
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2) interwencji służb pogotowia wod.-kan. w przypadku uszkodzeń lub niedrożności instalacji
będących w posiadaniu Odbiorcy usług,
3) niewłaściwego korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.
§ 12
Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) Odbiorca usług nie dokonał zapłaty za wykonaną usługę za pełne dwa okresy obrachunkowe
następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej należności,
3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w niniejszej Umowie lub
stwierdzono celowe uszkodzenia albo pominięcie urządzenia pomiarowego lub wodomierza,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków.
§ 13
1. W przypadku, gdy ścieki zawierają substancje trujące lub szkodliwe dla otoczenia i obsługi
urządzeń kanalizacyjnych lub nie spełniają warunków § 8, 9 Przedsiębiorstwo uprawnione jest do
odmowy przyjęcia ścieków ze skutkiem natychmiastowym, tj. zamknięciem przyłącza.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Odbiorca usług ponosi także pełną odpowiedzialność za
naprawienie powstałych szkód rzeczowych i osobowych, łącznie powstałych zapłatą odszkodowań
osobom pokrzywdzonym.
§ 14
1.

2.

3.
4.

5.

Za usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy Odbiorca usług będzie uiszczał
Przedsiębiorstwu należności stanowiące :
1) iloczyn ilości pobranej wody określonej zgodnie z § 6 ust. 1 i obowiązującej stawki opłat za
1 [m3] wody,
2) iloczyn ilości wprowadzonych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków zgodnie z § 6
i obowiązującej stawki opłat za 1 [m3] ścieków, przyjmując jednomiesięczny okres
obrachunkowy.
Przedsiębiorstwo w rozliczeniach należności za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków
zobowiązane jest do stosowania taryf obowiązujących w momencie dokonania poboru wody
i odprowadzania ścieków.
Zmiana taryfy nie wymaga zmiany Umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
W dniu zawarcia Umowy ceny netto świadczonych usług wynoszą:
1) dostawa wody - ….. zł/m3,
2) opłata abonamentowa – …. zł/m-c.
3) odbiór ścieków – ….. zł/m3,
4) opłata abonamentowa – …. zł/m-c.
Do ceny dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych określonych w § 8 ust. 1 Umowy, Przedsiębiorstwo naliczy stawkę opłaty za
przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych zgodnie z obowiązującą taryfą

*niepotrzebne należy wykreślić dotyczy to zakładów wyposażonych w przepływomierz,
** niepotrzebne należy wykreślić.
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6.

w okresach rozliczeniowych odpowiednich dla w/w firmy od stanu urządzenia pomiarowego lub
wodomierza głównego* odczytanego w dniu dokonania kontroli.
Do cen wymienionych w ust. 4 i 5 dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 15

1. Odbiorca usług zobowiązuje się do regulowania należności za świadczone usługi, w terminie
określonym w fakturze - 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na konto Wód Miejskich
Stargard Spółka z o.o. Nr 32 1020 4867 0000 1502 0007 2587, bądź wpłacając bezpośrednio
w kasie BOM przy ul. Spokojnej 6.
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.
3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności, chyba
że Odbiorca usług zażąda jej zwrotu. Zwrot nadpłaconych należności następuje w ciągu 14 dni od
daty otrzymania pisemnego wniosku.
4. Brak wpłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty za świadczone usługi jest podstawą do rozwiązania
umowy oraz wstrzymania dostawy wody i odbioru ścieków.
5. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej Umowy Odbiorca usług zapłaci
Przedsiębiorstwu odsetki ustawowe.
6. Brak zapłaty należności w terminie określonym w fakturze spowoduje naliczanie odsetek
w wysokości ustawowej do dnia zapłaty.
7. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu należności na konto Przedsiębiorstwa
określone w fakturze lub dzień wpłaty należności bezpośrednio w kasie Przedsiębiorstwa.
§ 16
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wstrzymania dostawy
wody i odbioru ścieków powstałe z winy Odbiorcy usług.
§ 17
Odbiorca usług zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy, w przypadku
rezygnacji z korzystania z usług w związku z zakończeniem działalności, w terminie 14 dni przed
dniem przewidywanego zakończenia działalności.
§ 18
1. Umowa została zawarta na czas ……………….. .
2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron na mocy porozumienia Stron.
3. Odbiorca usług może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
z zastrzeżeniem § 17.
4. Przedsiębiorstwo może rozwiązać Umowę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w § 9, §12 i §13 niniejszej Umowy.
§ 19
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Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
Spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy rozstrzyga właściwy Sąd
powszechny. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 21
Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą moc wszelkie obowiązujące Umowy oraz ustalenia zawarte
wcześniej pomiędzy Stronami dotyczące dostarczania wody do nieruchomości lub odprowadzania
z niej ścieków.
§ 22
Dane Odbiorcy usług będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 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 w celu
realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych są Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. z siedzibą
przy ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard, tel.: 91 5772128, adres e-mail:
sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację
przetwarzania Państwa danych osobowych.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
- poprzez adres e-mail: inspektor.danych.osobowych@wodymiejskie.stargard.pl ,
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
4) Spółka pozyskała Państwa dane osobowe od Państwa osobiście.
5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
7) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej
zakończeniu w celach związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie
przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
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c) w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych
w innych celach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania
przedmiotowej zgody.
§ 23
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza dla
Odbiorcy usług i 1 egzemplarza dla Przedsiębiorstwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO

ODBIORCA USŁUG

Integralną część Umowy stanowi załącznik
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Zakres wykonywanych badań laboratoryjnych:
1. azot amonowy
2. azot ogólny
3. ChZT
4. BZT5
5. odczyn pH
6. przewodność elektryczna właściwa (25°C)
7. ekstrakt eterowy
8. fosfor całkowity
9. chlorki
10. siarczany
11. substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. substancje powierzchniowo czynne niejonowe
13. zawiesina ogólna
14. metale ciężkie:
1) chrom+6
2) chrom ogólny
3) cynk
4) kadm
5) nikiel
6) ołów
7) rtęć
8) miedź
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