Umowa
o odprowadzanie i oczyszczanie ścieków kanalizacyjnych
zawarta w dniu ……. w Poznaniu
pomiędzy:
TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (61- 608) przy ul. Błażeja 6, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000293906, NIP 78200-25-468, REGON 008494361, o Kapitale Zakładowym Spółki wynoszącym 2.009.904,60 zł
(w całości opłaconym),
reprezentowanym przez:
–
zwanym dalej Odbiorcą
a
Panem /Panią
…………
zwaną dalej Dostawcą
o następującej treści:
§1
Odbiorca zobowiązuje się wobec Dostawcy do wykonywania usługi odbioru i oczyszczania
ścieków kanalizacyjnych pochodzących z gospodarstwa domowego Dostawcy.
§2
Odbiór odbywać się będzie nieprzerwanie przez całą dobę.
§3
Pobierane ścieki będą oczyszczane w oczyszczalni biologicznej: „BIS-90” położonej
w Poznaniu, przy ul. Nadwarciańskiej, która jest w posiadaniu Odbiorcy.
Ścieki będą pobierane z budynku zlokalizowanego przy ul. ………(działka – KW
PO1P/……….).
Dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej wymaga zgody
Odbiorcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Odbiorca odpowiada za stałą sprawność techniczną i technologiczną kolektora sanitarnego.
§4
Zabronione jest pod odpowiedzialnością karną i cywilną, podłączanie do kanalizacji
sanitarnej odpływu wód deszczowych.
W przypadku stwierdzenia dopływu wód deszczowych roztopowych lub innych scieków
niebytowych do kanalizacji sanitarnej Odbiorca ma prawo natychmiast zablokować w
sposób trwały odpływ scieków z nieruchomości dostawcy.
§5

Zabronione jest, pod odpowiedzialnością karną i cywilną podłączanie spływu jakichkolwiek
ścieków, a zwłaszcza nie podlegających prostej utylizacji, np. zawierających metale ciężkie,
jak również podłączanie odpływu ścieków pochodzących z hodowli lub uprawy.

§6
1. Rozliczanie za usługę odbioru i oczyszczania ścieków, od każdego przyłączonego
budynku, odbywa się na podstawie taryf według zasad określonych
w ustawie z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr
18, poz. 97)”
2. Wynagrodzenie Odbiorcy będzie ustalane w oparciu o:
licznikowy pomiar poboru wody dokonany na koniec roku kalendarzowego u Dostawcy lub
na podstawie dostarczonych faktur przez Dostawcę z AQUANET Sp. z o.o.
z uwzględnieniem wodomierza ogrodowego.
Dostawca zapewnia stały doste Odbiorcy do urządzeń licznikowych.
3. Od Dostawcy pobierana będzie w cyklu miesięcznym zaliczka obliczona w oparciu o pobór
10 metrów sześciennych wody + opłata stała.
3
4. Rozliczenie rozpoczyna się od stanu wodomierza głównego …………. m Ogród – brak
3
wodomierza m .
Zaliczka płatna będzie na podstawie niniejszej umowy bez potrzeby wystawiania
dodatkowych dokumentów rozliczeniowych na rachunek Odbiorcy w banku:
Bank BPS 32 1930 1927 2290 0201 0489 0001
Zaliczka będzie podlegała rozliczeniu na koniec okresu rozliczeniowego.

§7
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony
2. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zastosowaniem trzymiesięcznego
terminu wypowiedzenia.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo wodne i ustawu o zbiorowym zaopatrzeniuw wode i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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