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Zawarta dnia.......................... w Tyrowie.
Stronami umowy są:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zwane dalej PWIK Ostróda  reprezentowane przez:

1. ..........................................................................................................

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

oraz
................................................................................................................................................................

adres.............................................................................................................................................................

.................................................................. zwanym dalej PODMIOTEM reprezentowanym 

przez  .........................................................................................................................................................................

§ 1

1.   Przedmiotem umowy jest realizacja warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nr ...................................................... określonych przez PWIK Ostróda

2.   Przyłączanym obiektem jest (rodzaj obiektu):............................................................................

zlokalizowany:.......................................................................................................................

3.   Strony ustalają, że PWIK Ostróda odpowiada za eksploatację, utrzymanie i remont:
a) dla wody - do zasuwy przy ...........................................................................................
.......................................................................................................................................
b) dla kanalizacji - ...........................................................................................................
...................................................................................................................................... 

Mapka określająca miejsca rozgraniczenia własności stanowi Załącznik nr l do umowy

§ 2

1.   PODMIOT oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do treści wydanych przez PWIK Ostróda warunków 
technicznych przyłączenia określonych w § 1.

2.   PODMIOT oświadcza, że do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule prawnym 
do nieruchomości-obiektu, potwierdzonym przedstawionym PWIK Ostróda dokumentem.

§3

1.   PODMIOT zobowiązuje się do realizacji własnym kosztem i staraniem warunków technicznych przyłączenia 
określonych w § l zgodnie z opracowaną na ich podstawie dokumentacją techniczną.

2.   Wybudowane przez PODMIOT przyłącza pozostaną jego własnością.
3.   PODMIOT ponosi odpowiedzialność za właściwą eksploatację posiadanych przyłączy.
4.   W ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Podmiot PWIK, Ostróda dokonuje montażu 

nawiertki.
5. W ciągu trzech dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia przez PODMIOT, PWIK Ostróda 

dokonuje odbioru prac budowlano-montażowych.
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6.  Protokół odbioru wraz z mapką z pomiaru geodezyjnego powykonawczego stanowi podstawę do podpisania 
umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

7. Odbiór częściowy przyłącza wodociągowego potwierdzony protokołem, upoważnia PODMIOT do zawarcia umowy
na dostawę wody do celów budowlanych na czas określony do 

dnia.......................................

§4

PODMIOT pokryje koszty czynności technicznych wykonanych przez PWIK Ostróda związanych z realizacją 
warunków technicznych przyłączenia tj.:

- koszty montażu nawiertki i zasuwy
- koszty odbiorów technicznych

§5

PODMIOT  zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia oraz utrzymania pomieszczenia lub miejsca, w których 
zamontowany będzie wodomierz główny.

§6

Przewidywany termin zaopatrzenia w wodę do celów budowlanych ................................................

Przewidywany termin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ...........................................

§7

PWIK Ostróda zobowiązuje się do podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków po spełnieniu przez PODMIOT warunków 
niniejszej umowy.

§8

Za nieterminową realizację czynności określonych w § 3 pkt. 4 i 5 PWIK Ostróda udzieli PODMIOTOWI upustu w 
wysokości 10% za każdy dzień opóźnienia. Za podstawę obliczenia upustu przyjmuje się należność za czynności 
określone w § 4.

§9

Umowa niniejsza obowiązuje w okresie ważności warunków technicznych przyłączenia określonych w § l .

       §10

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

           §11

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. 
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda

2) inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 
Ostróda jest Pan Krzysztof Żynda, e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu   realizacji  warunków  technicznych  przyłączenia  do  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PWiK Ostróda Sp. z o.o. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

                PODMIOT                                                                                                                                    PWIK Ostróda

 


