
POROZUMIENIE 
 

zawarta w dniu ……………..pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy 
ul.Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym 
w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON:  810561303, 
dane kontaktowe: adres powyżej, tel. 91 321 42 86, fax: 91 321 47 82 email: zwik@zwik.fn.pl   
zwaną dalej Usługodawcą, 
reprezentowaną przez: 
 
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny mgr inż. Małgorzatę Bogdał 
 
a 

……………………….. 

……………………..... 

………………………. 

………………………. 

 

 
zwanym dalej Usługobiorcą. 
 

§ 1 
 
Porozumienie niniejsze określa zasady prowadzenia przez Usługodawcę rozliczeń ilości  
odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie przez 
Usługobiorcę w odniesieniu do nieruchomości przy ul. ……………………………. 
 
 

§ 2 
 

1. Do obowiązków Usługodawcy należy: 
a) odczytywanie wskazań wodomierza – podlicznika, 
b) rozliczenie należności z tytułu wody bezpowrotnie zużytej przez Usługobiorcę 

na cel określony w § 1, 
c) oplombowanie wodomierza – podlicznika. 

 
§ 3 

 
1. Usługobiorca zobowiązuje się do: 

a) zainstalowania na własny koszt wodomierza - podlicznika do celów innych niż 
socjalno - bytowe po wcześniejszym uzgodnieniu warunków podłączenia z 
Usługodawcą, 

b) utrzymania i legalizacji wodomierza – podlicznika 
c) udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do wodomierza – 

podlicznika celem dokonania jego odczytu, 
d) zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia lub miejsca w 

którym zainstalowany jest wodomierz – podlicznik, 

mailto:zwik@zwik.fn.pl


e) korzystania z wody bezpowrotnie zużytej do celów innych niż nawadnianie 
gruntów i upraw, w przypadku gdy punkt czerpalny zlokalizowany jest w 
Lewobrzeżnej części Miasta Świnoujścia. 

 
 
 

§ 4 
Naruszenie przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z § 3 niniejszego porozumienia 
oraz w razie stwierdzenia poboru wody za wodomierzem-podlicznikiem do celów 
powodujących powstawanie ścieków lub innych niż określone w  § 1, brak możliwości 
dokonania odczytu lub w przypadku niesprawności wodomierza-podlicznika, Usługodawca 
ustali ilość odprowadzonych ścieków jako równą ilości pobranej wody z wodomierza 
głównego. 

§ 5 
 
 

Rozliczenie należności  przysługujących Usługodawcy za wodę zużytą bezpowrotnie 
następuje w oparciu o wskazania wodomierza – podlicznika. Wskazania wodomierza – 
podlicznika będą odejmowane od wskazań wodomierza głównego.  
 

§ 6 
Za pobraną wodę do celów określonych w § 1 Usługobiorca będzie ponosił opłaty w 
wysokości ………. zł. za 1 m³ . Do opłat będzie doliczony  podatek VAT w wysokości 
określonej  właściwymi przepisami. 
Przy zmianie wysokości opłat zastosowanie mają postanowienia § 11 umowy nr ……………. 
 

§ 7 
 
W razie wydania przez Władze Miasta zakazu używania wody pitnej na cele inne niż 
socjalno-bytowe, pobór wody na cele określone w § 1 uznaje się za nielegalny. W takich 
przypadkach Usługodawca zastosuje zapisy art. 8 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
 

§ 8 
 
Porozumienie niniejsze stanowi integralną część umowy nr  ………………… 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się zapisy umowy 
cytowanej wyżej. 
 

§ 9 
 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
USŁUGOBIORCA                                                                                USŁUGODAWCA 


