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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR …………………………..
Z DNIA ……………………….
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

ROZLICZENIE BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY

§1
Załącznik określa zasady prowadzenia przez Przedsiębiorstwo rozliczeń ilości odprowadzanych
ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie przez Odbiorcę, w odniesieniu do
nieruchomości / obiektu budowlanego* położonego w ………....……….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
§2
1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy:
1) odczytywanie wskazań wodomierza odliczającego,
2) rozliczanie należności z tytułu wody zużytej bezpowrotnie przez Odbiorcę usług,
3) oplombowanie wodomierza odliczającego.
2. Za czynności określone w § 2 ust. 1 pkt. 1) i 2) Przedsiębiorstwo pobiera opłatę stałą, zgodnie z
„Taryfą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.”
§3
1. Odbiorca usług zobowiązuje się do:
1) zainstalowania wodomierza odliczającego z zastrzeżeniem ust. 2 po uprzednim otrzymaniu
pisemnej na to zgody Przedsiębiorstwa,
2) utrzymania i legalizacji co 60 miesięcy (5 lat) wodomierza odliczającego,
3) udostępnienia Przedsiębiorstwu swobodnego dostępu do wodomierza odliczającego celem
dokonania jego odczytu, kontroli oraz oplombowania,
4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o niesprawności wodomierza
odliczającego, zerwaniu jego plomb lub osłon,
5) zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym pomieszczenia lub miejsca, w
którym jest zainstalowany wodomierz odliczający.
2. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo może odpłatnie zainstalować wodomierz
odliczający.
§4
Naruszenie przez Odbiorcę usług obowiązków wynikających z § 3 niniejszego załącznika oraz w razie
stwierdzenia poboru wody za wodomierzem odliczającym, Przedsiębiorstwo ustali ilość
odprowadzonych ścieków jako równą ilości wody pobranej przez Odbiorcę w oparciu o wskazania
wodomierza głównego.
§5
Rozliczanie należności przysługujących Przedsiębiorstwu następuje według następujących zasad:
1) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia ilość wody zużytej
bezpowrotnie ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza odliczającego,
2) rozliczenie to obowiązuje: w okresie od ………………. do ……………… każdego roku / przez
cały rok*.
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§6
Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§7
Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków.

........................................................................
Przedsiębiorstwo

* niepotrzebne skreślić

...................................................................
Odbiorca

