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UMOWA NR  ………………. 

NA  ODBIÓR,  ODPROWADZENIE  I  OCZYSZCZANIE  ŚCIEKÓW 

Zawarta w dniu  ……………………….. 

pomiędzy: 

Spółką Wodną „Międzyodrze” w Szczecinie z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, wpisaną do 

Księgi Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30.06.1992 r. pod nr L.p. LV/1/92,  

NIP 852-000-21-85, REGON 810550009, którą reprezentują: 

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

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

zwaną dalej „Odbiorcą”. 

a członkiem Spółki 

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

którego reprezentują: 

3. ................................................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................................................ 

zwanym dalej Dostawcą, 

zwanymi dalej Stronami. 

Stosownie do postanowień § 12 ust. 3 Statutu Spółki Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie w związku z § 1 ust. 2 

uchwały nr 18/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej „Międzyodrze” w sprawie 

ustalenia stawki jednostkowej za odbiór i oczyszczenie 1 m
3
 ścieków oraz wód zaolejonych i ropopochodnych na 

oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w 2011 r. strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy obejmuje odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń 

kanalizacyjnych Spółki Wodnej „Międzyodrze”, to jest magistralnej kanalizacji ściekowej oraz Oczyszczalni 

Ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie, na warunkach określonych w tej umowie oraz w postanowieniach 

szczegółowych zwanych dalej „Postanowieniami” spisanych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do odprowadzenia ścieków z terenu ulicy ..................................., działka ............, 

z obrębu ................ do przepompowni ............. należącej do kanalizacji ściekowej Odbiorcy. 

2. Ścieki odprowadzane przez Dostawcę będą pozbawione zanieczyszczeń określonych w § 4 Postanowień 

szczegółowych stanowiących Załącznik Nr 1 do umowy, zwanych dalej Postanowieniami. 

3. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych przez Dostawcę nie będą przekraczać wartości 

określonych w § 5 cyt. wyżej Postanowień. 

§ 3 

Odbiorca zobowiązuje się do odbioru, odprowadzenia i oczyszczenia ścieków Dostawcy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

§ 4 

1. Ustala się stawkę za odbiór i oczyszczenie 1m
3
 ścieków w wysokości ……………………… plus VAT. 

2. Zmiana stawki, o której mowa w ust. 1, będzie następowała automatycznie, z dniem wskazanym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej „Międzyodrze” w tym przedmiocie, bez potrzeby wypowiedzenia 

niniejszej umowy. 

§ 5 
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1. Odpłatność za odbiór ścieków będzie odbywać się w oparciu o odprowadzoną ilość ścieków ustaloną na 

podstawie zużycia wody wg wskazań wodomierza Dostawcy. 

2. Ustala się 1-miesięczny okres rozliczeń z terminem płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Dostawca uiszcza należności na konto Odbiorcy w Banku BGK o/SZCZECIN 

91 1130 1176 0022 2119 6520 0001 

4. Nie dotrzymanie przez Dostawcę terminu płatności określonego w ust. 2 uprawnia Odbiorcę do naliczania 

ustawowych odsetek za zwłokę. 

§ 6 

1. Odbiorca może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

1) Dostawca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania 

upomnienia w sprawie uregulowania zaległych należności. 

2) Stwierdzenia odprowadzania ścieków o parametrach innych niż wskazanych w Postanowieniach, 

mogących trwale uszkodzić infrastrukturę Odbiorcy gdy jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia 

wymogów określonych w załączniku nr 1 do nin. umowy. 

3) Zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, jak również przy celowo uszkodzonych albo 

pominiętych urządzeniach pomiarowych. 

2. Odbiorca o zamiarze zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zawiadamia Prezydenta Miasta Szczecina oraz 

Dostawcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

3. Odbiorca zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usług objętych nin. umową w przypadku 

określonym w pkt 1, 2) bądź w przypadku awarii. 

§ 7 

1. Zmiany umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji, 

a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia podlegają rozpatrzeniu przez właściwy Sąd Powszechny 

w Szczecinie. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia .............................. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

Załącznik Nr 1 Postanowienia szczegółowe 
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 ………………………………………. ………………………………………. 

 


