Procedura zawierania umów załącznik nr 2

UMOWA WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA DO SIECI SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.
Nr ..............
zawarta w dniu .................................. w Sosnowcu pomiędzy:
Sosnowieckimi Wodociągami Spółka Akcyjna; 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43, zarejestrowanymi
w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000216608, zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: 644-001-13-82; REGON: 270544618 zwanym w dalszej części umowy
Spółką
reprezentowaną przez:
1.

……………………………………..

-

……………………………………..

2.

……………………………………..

-

……………………………………..

a
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
NIP: .............................................., PESEL: ........................................, REGON: .............................
zwanym w dalszej części umowy Inwestorem
reprezentowanym przez:
1.

……………………………………..

-

……………………………………..

2.

……………………………………..

-

……………………………………..

o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków przyłączenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy
ul. ......................................................................, działka budowlana nr ......................................... / działki
budowlane nr ....................... do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółki.
§2
1.

2.

3.
4.
5.

Inwestor oświadcza, że jest:
a) właścicielem nieruchomości określonej w § 1 umowy na podstawie dokumentu ........................................
b) posiada inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości określonej w § 1 .................................... (jaki?)
Inwestor wybuduje ze środków własnych przyłącza:
a) wodociągowe o średnicy ø ………. i długości ………. m, tj. od wodociągu o średnicy ………. do ……….
b) kanalizacyjne o średnicy ø ………. i długości ………. m, tj. od studni ………. do studni ……………………...
Roboty budowlane, o których mowa w punkcie 2 zostaną wykonane zgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia, projektem budowlanym uzgodnionym przez Spółkę.
Wykonawcą robót, o których mowa w punkcie 2 może być wyłącznie podmiot posiadający do tego uprawnienia
wymagane przepisami prawa lub – na zlecenie Inwestora - Spółka.
Inwestor wybuduje przyłącza jak w punkcie 2 w terminie do dnia …………. oraz sporządzi inwentaryzację
geodezyjną przyłącza.
§3

1.
2.
3.

Na czas realizacji przyłączy Inwestor zleci Spółce sprawowanie nadzoru specjalistycznego.
Próby ciśnieniowe, szczelności, płukania, dezynfekcji, odbiory robót ulegających zakryciu będą dokonywane
w obecności przedstawiciela Spółki w ramach nadzoru jak w punkcie 1.
Próby, o których mowa w punkcie 2 będą przeprowadzone w obecności Inwestora lub osoby przez niego
upoważnionej.
Wyniki prób będą potwierdzone przez strony w protokołach.

4.

Po stwierdzeniu, że wybudowane przyłącza odpowiadają przeznaczeniu i spełniają określone warunki
techniczne, Spółka sporządzi protokół technicznego odbioru końcowego. Spółka dokona ich przyłączenia do
swojej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
§4

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne pozostają na majątku właściciela (władającego) nieruchomości.
§5
1.
2.

Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Spółka.
Koszty zainstalowania urządzenia pomiarowego (ścieków) pokrywa Inwestor.
Koszty utrzymania będzie ponosił Odbiorca Usług.
§6

Rozpoczęcie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków nastąpi po bezusterkowym odbiorze przyłączy
zgodnie z § 3 pkt 4 nie później niż z dniem podpisania przez strony odrębnej umowy o dostawę wody
i odprowadzenie ścieków.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r. poz. 328 t.j.
z późniejszymi zmianami), Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Sosnowiec wprowadzonego Uchwałą Nr 841/XLVIII/06 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 26.01.2006 r.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..............................
Inwestor
(czytelny podpis)

.................................
Spółka

