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UMOWA   PRZYŁĄCZENIOWA   NR  ………………. 
 
Zawarta w dniu …………….  w  Ciechanowie pomiędzy : 
 

   ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
   w Ciechanowie 

przy ul. Gostkowskiej 81 , 06-400 Ciechanów  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Miasta  Stołecznego  
Warszawy XXI    Wydział   Gospodarczy   KRS 0000096927   z  kapitałem  zakładowym    46.034.000 zł  
opłaconym    w   całości ,  posiadającym  numer  NIP : 566-00-13-885 ,  REGON   130154716   zwanym 
dalej w umowie ZWiK   w  imieniu którego działają : 
 

                                            1.Prezes Zarządu                              - ………………………………….. 
                                            2.Wiceprezes ds. technicznych       - …………………………………. 
 

 
a  
 
 
 
 
 
 
  dotyczy przedsiębiorców/     NIP ..………………………….. 
                                               KRS  ………………………….. 
                                               NR EWID ..…………………… 

 
 
 

§1. 
 

1.  Umowa niniejsza określa prawa i obowiązki stron związane z przyłączeniem obiektu do sieci wod.- kan. 
należącej do Zakładu Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Ciechanowie w celu dostarczenia        
do obiektu wody oraz kanalizacji sanitarnej za pomocą sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
do nieruchomości o numerze działki ……………………………………… dotyczących  budowy : 
 

a) przyłącza wodociągowego o średnicy ...….………., długości ..….……….. oraz miejsca montażu 
wodomierza głównego 

b) przyłącza kanalizacyjnego o średnicy …………….., długości ………………, studnia inspekcyjna 

…………………….        
 

 
2.  Zawierając niniejszą umowę strony  kierują się  w szczególności przepisami  z dnia 7 czerwca 2001  
     roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2015r poz.139 )   
     oraz  Regulaminem dostarczania wody  i odprowadzania  ścieków uchwalonym  przez  Radę  Miasta  
     Ciechanów  uchwałą  Nr  423/XXXVII/2006 z dnia  26  stycznia   2006 roku .    
 

§2. 
 

Podmiot  ubiegający się o przyłączenie  do sieci oświadcza , że : 
1.  Jest   właścicielem  przyłączanej   nieruchomości .   
2.  Zgodnie ze swoim wnioskiem  otrzymał   w  dniu w    dniu .………………  pismo ..………………………… 

warunki  techniczne  przyłączenia  do sieci, akceptował te warunki i nie wniósł  do nich  zastrzeżeń . 
3.  Inwestor  nie dokonał zgłoszenia  do  właściwego  organu    administracji    architektoniczno- 
     budowlanej budowę   
4.  Będzie realizował  przyłącze(a) zgodnie z art. 29a ust. 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane . 
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§3. 
1. Podmiot  ubiegający  się  o  przyłączenie  nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązuje 

się do: 
            1)  wybudować przyłącze, z miejscem do lokalizacji wodomierza głównego zgodnie z  

a)   uzgodnioną  w ZWiK dokumentacją  projektową  - nr uzgodnienia ……………………………… 
                     z dnia ……………… 

b)   opinia ZUD – nie wymagana, 
c)   obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami, 
d) posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych, 
e) zlecić do ZWiK wykonanie wcinki wodociągowej/nasady rurowej. 

2) zlecić wykonanie przyłącza(y)* wyłącznie wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia 
budowlane określone w odrębnych przepisach. 

3) zlecić oznakowanie armatury tabliczkami wyłącznie ZWiK oraz udostępnić nieodpłatnie 
przedsiębiorstwu miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości, w celu umieszczenia 
tabliczek z oznakowaniem armatury. 

            4) umożliwić upoważnionym pracownikom  ZWiK  sprawowanie nadzoru  technicznego w trakcie  
                budowy przyłącza(y), a w szczególności zgłosić do kontroli : 

  a)  ułożenie rur w otwartym wykopie, 
  b)  wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
  c)  wykonanie studzienki wodomierzowej, 
  d)  wykonanie zabudowy zestawu wodomierzowego w obiekcie lub w studzieńce wodomierzowej. 

             5)  zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i przekazać ją do ZWiK, 
             6)  dokonać odbioru przyłącza od wykonawcy przy udziale przedstawiciela ZWiK i  podpisać  
                  wraz z wykonawcą sporządzony na tę okoliczność protokół odbioru . 
  2.  Obowiązki określone w ust.1 Podmiot  ubiegający  się o   przyłączenie   do  sieci   realizuje  na własny  
       koszt. 

§4. 
 
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zobowiązuje się do: 

1) wykonania włączenia przyłącza(y) do sieci, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia       
od włączenia przyłącza do sieci z przyczyn nie leżących po stronie ZWiK, koszty kolejnych 
dojazdów do miejsca włączenia poniesie osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości        
do sieci, 

2) wykonania płukania i uruchomienia przyłącza wodociągowego,  
3) uczestniczenia w odbiorze wybudowanego przyłącza(y) i sporządzenie na tą okoliczność protokołu    

odbioru, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy, 
 

§5. 
 

W  przypadku naruszenia przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci    
któregokolwiek z obowiązków wymienionych w §3 ust.1 niniejszej umowy, ZWiK może odmówić  
wykonania obowiązków określonych w  §4 ust.1 . 

 
§6. 

 
Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązuje się do zawarcia z  ZWiK    
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w terminie 14 dni od daty podpisania  

      protokołu odbioru przyłącza(y), o którym mowa w §3 ust.1 pkt 5 . 
 
                                                                                  §7. 
1.   ZWiK przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  
      w przypadku  zaistnienia okoliczności , o których mowa w §5 niniejszej umowy . 
 
 
2.  Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn uzasadnionych przed rozpoczęciem  
     budowy przyłącza(y) z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, jednak  nie później niż przed  
     rozpoczęciem budowy przyłącza(y).  



                                                                                                                             Druk Nr 3 
 
 
3.  Umowa obowiązuje w okresie ważności warunków  przyłączenia nieruchomości, o których mowa  
     w §3 ust.1 pkt 1a lub równolegle w okresie ważności pozwolenia na budowę. 
 
4.  Umowa wygasa w przypadku niewykonania przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci  
     przedmiotu umowy w okresie, o którym mowa w ust. 3 . 
 

§8. 
 
W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku               
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Regulamin dostarczania wody      
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego . 
 

§9. 
 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla  Podmiotu ubiegającego        
się o przyłączenie, 2 egz. dla Z W i K  Ciechanów 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
         PODMIOT  UBIEGAJĄCY  SIĘ                                       Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
         O PRZYŁĄCZENIE  DO SIECI                                            w Ciechanowie  Sp. z o.o. 
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                   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana 
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących 
Pani/Panu na gruncie RODO. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez  ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie jest  Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, adres: ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów (również jako 
„ADO”).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: 
iod@zwikciechanow.pl 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartych przez ADO umów; 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których 
administratorem danych osobowych jest ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego 
zrealizowaniu przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń 
związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie 

ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 
ich ograniczenia, 

▪ ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 
przez tą osobę, 

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 
6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 


