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Umowa nr ............../........./2016/N
O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
zawarta w dniu ....................... pomiędzy:
Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
NIP 646-21-00-779
REGON 273340260
KRS 0000046396,
zwanym dalej Przedsiębiorstwem reprezentowanym przez:
1. Pełnomocnik Kierownik Zespołu Obsługi Klienta - mgr Aneta Przybylska
a
Panią/Panem ..............................................................................................
posiadającą/ym nr PESEL:
1. (imię nazwisko, nr PESEL) ...........................................................
2. (imię nazwisko, nr PESEL) ...........................................................
legitymującą/ym się dowodem osobistym:
1. (imię nazwisko, nr dow. osob.) ......................................................
2. (imię nazwisko, nr dow. osob.) ......................................................
zamieszkałym przy ul. ...................................................................................
korespondencja:
tel. stacjonarny ...................................................
tel. komórkowy ...................................................
ID Odbiorcy Usług: ...........................
zwaną/zwanym dalej Odbiorcą Usług
Przedsiębiorstwo działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy nr 1/2005 z dnia
10.11.2005 r. Treść zezwolenia dostępna jest na stronie internetowej www.rcgw.pl w zakładce Dział
Obsługi Klienta - Akty Prawne.
§1
Strony oświadczają, że zawierają niniejszą umowę na świadczenie usług w zakresie odprowadzania
ścieków na warunkach określonych Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. /Dz. U. 2015 poz. 139, z późniejszymi zmianami/ wraz
z przepisami wykonawczymi zwanymi dalej Ustawą, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującym na terenie Gminy Tychy zatwierdzonym Uchwałą nr 0150/XXV/531/08 z dnia
27 listopada 2008r. przez Radę Miasta Tychy, zwanym w dalszej części umowy Regulaminem,
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. /Dz. U. Nr 136 poz. 964/ w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zwanego dalej Rozporządzeniem, przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz niniejszą umową.
§2
1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odprowadzania ścieków z nieruchomości (lub jej części)
położonej w:
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TYCHY; ......................................................................................., nr działki .........................................,
na warunkach określonych niniejszą umową.
2. Odbiorca Usług podaje, iż odprowadzone ścieki z posesji wymienionej
w punkcie 1 związane są bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
3. Odbiorca usług oświadcza, że:
a) posiada tytuł prawny, tj.............................................(wybrać: własność, współwłasność,
wspólność ustawowa małżeńska, wieczyste użytkowanie, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa
użytkowania, zarząd itp.) do korzystania z nieruchomości określonej w §2 ust. 1 umowy.*
b) korzysta z nieruchomości (lub jej części) określonej §2 ust. 1 umowy o nieuregulowanym stanie
prawnym.*
* ------- niepotrzebne skreślić
§3
1. Strony przyjmują, że ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą sumie ilości dostarczonej
wody przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach S.A., ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, do nieruchomości określonej (/ych) w par.2 pkt.1, z
uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań
dodatkowego wodomierza po pozytywnym odbiorze tego wodomierza przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
2. W razie braku wodomierzy ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego zamontowanego i zalegalizowanego na koszt Odbiorcy Usług po pozytywnym
odbiorze tego urządzenia przez Przedsiębiorstwo.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość ścieków
wprowadzanych do kanalizacji przez Odbiorcę Usług ustala się na podstawie średniego zużycia wody w
okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza,a gdy nie jest to możliwena podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
wodomierza ,a przypadku krótszego okresu obowiązywania umowy Stron, ilość ścieków wprowadzanych
do kanalizacji przez Odbiorcę Usług ustala się na podstawie średniego zużycia wody z okresu
obwiązywania umowy Stron.
4. W przypadku niesprawności urządzeń wymienionych w par. 3 pkt. 2 niniejszej umowy lub gdy
Przedsiębiorstwo stwierdzi, że wskazania urządzeń są w sposób istotny odmienne od dotychczasowych
bez uzasadnionych przyczyn, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym
Przedsiębiorstwo poinformuje uprzednio na piśmie Odbiorcę Usług i uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień
od Odbiorcy Usług oraz na podstawie analizy historii ostatnich trzy miesięcznych wskazań urządzenia
pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków zostanie ustalona, jako równa sumie ilości dostarczonej
wody z sieci Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. oraz pochodzącej
z innego źródła.
5. W przypadku braku danych o średnim zużyciu wody z 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się w
oparciu o średnio dobowe zużycie wynikające ze wskazań nowo zamontowanego wodomierza przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy S.A.
§4
1. Przedsiębiorstwo nie będzie usuwać awarii przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego za wyjątkiem
sytuacji gdy Przedsiębiorstwo eksploatuje będące w jego posiadaniu przyłacze kanalizacyjne sanitarne.
2. Przedsiębiorstwo nie eksploatuje przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego za wyjątkiem sytuacji, gdy
wynika to wprost w umowy bądź innego dokumentu, w którym Przedsiębiorstwo przyjęło na siebie
obowiązek jego eksploatacji.
3.Miejscem odbioru ścieków jest studnia przyłączeniowa lub punkt przyłączenia wskazany w warunkach
technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
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§5
1. Przedstawiciel Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., działając w
imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa, nie rzadziej niż raz na kwartał dokonuje u Odbiorcy Usług odczytu
wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
2. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez przedstawiciela Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., do rozliczania usług będzie przyjmowana
średnia wartość miesięcznego zużycia wody z okresu ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku krótszego
okresu obowiązywania umowy Stron, z całego tego okresu.
3. Podstawą rozliczania należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków jest suma iloczynów taryfowych
cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków, ustalonych według zasad wskazanych w
niniejszej umowie
4. Zatwierdzona zgodnie z Ustawą taryfa ogłoszona jest w lokalnej prasie lub w sposób zwyczajowo
przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały Rady Miasta.
5. Zmiana taryfy w okresie obowiązywania umowy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i jest
wprowadzana jednostronnie przez Przedsiębiorstwo.
6. Taryfa obowiązuje przez jeden rok taryfowy i jest regulowana Uchwałą Rady Miasta Tychy.
7. Obowiązujące Taryfy dostępne są również na stronie internetowej www.rcgw.pl oraz w siedzibie
Przedsiębiorstwa.
§6
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzenia wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
2.1 odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,
ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
2.2 odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów,
mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
2.3 substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85
stopni Celsjusza, a szczególności benzyny, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
2.4 substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny,
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
2.5 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika,
ścieków z kiszonek,
2.6 ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
- obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
- stacji krwiodawstwa,
- zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby
zakaźne,
- laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
3. Ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych winny odpowiadać warunkom określonym w
Ustawie oraz aktach wykonawczych do ustawy.
4. Jeżeli wprowadzane do kanalizacji ścieki nie spełniają wymogów określonych w przepisach prawa
oraz postanowieniu niniejszej Umowy Przedsiębiorstwo może dokonać zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego oraz żądać od Odbiorcy Usług odszkodowania za poniesione w związku z tym straty.
5. Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o stanach awaryjnych,
w tym o awariach powodujących zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych lub
zmianach mających wpływ na ilość i skład ścieków. Numer telefonu do zgłaszania awarii - (032)
325-70-00 lub bezpłatny nr tel. 994 - dyspozytornia czynna przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
§7
1.Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące.
2. Przedsiębiorstwo za usługi świadczone w warunkach niniejszej umowy wystawia faktury, po
dokonaniu odczytu wodomierza przez przedstawiciela Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Tychach S.A.
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3. Przedsiębiorstwo wystawia faktury za świadczone usługi co najmniej raz na kwartał.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty należności za odprowadzone ścieki na podstawie faktury, w terminie
wskazanym na fakturze który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.
5. Nieuregulowanie należności w terminie, zobowiązuje Odbiorcę Usług do zapłacenia ustawowych
odsetek za opóźnienie w płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli Odbiorca Usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu
otrzymania upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 30 dniowego terminu zapłaty całości należności
wraz z powiadomieniem o grożących konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności,
Przedsiębiorstwo ma prawo do zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z zachowaniem procedur art. 8
Ustawy.
7. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy Usług
zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
§8
1. Wniesienie reklamacji odnośnie ilości i jakości odprowadzania ścieków nie wpływa na odroczenie
terminu płatności i nie wstrzymuje zapłaty faktury.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu na poczet przyszłych
należności, na pisemny wniosek Odbiorcy Usług - zwrotowi na wskazany numer rachunku bankowego.
§9
1. Na pisemny wniosek Odbiorcy Usług, Przedsiębiorstwo dokona komisyjnego sprawdzenia
prawidłowości działania urządzenia pomiarowego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości
działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę Usług niesprawności urządzenia pomiarowego
pokrywa on koszty sprawdzenia.
2. Karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia
umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy oraz także ten,
kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w § 6 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy.
3. W razie dokonania przez Odbiorcę Usług bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem zmian w instalacji
kanalizacyjnej, zerwania plomby legalizacyjnej lub plomby Przedsiębiorstwa bądź też zainstalowania na
instalacji wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń
Przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwo ma prawo do ustalenia ilości odprowadzonych ścieków na
podstawie średniego miesięcznego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem istnienia
nieprawidłowości, a gdy nie jest to mozliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesiecy istnienia nieprawidłowości. W przypadku braku danych o średnim zużyciu wody z 3 miesięcy,
ilość pobranej wody ustala się w oparciu o średnio dobowe zużycie wynikające ze wskazań nowo
zamontowanego wodomierza.
4. Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego
upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego Odbiorcy Usług
korzystającego z usług Przedsiębiorstwa w celu:
a) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego i dokonania odczytu wskazań oraz dokonania
badań i pomiarów,
b) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
c) sprawdzenia jakości i ilości ścieków wprowadzonych do sieci,
d) odcięcia przyłącza kanalizacyjnego,
e) usunięcia awarii urządzeń, przyłącza kanalizacyjnego eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo.
§ 10
1. Jeżeli Odbiorca Usług zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Przedsiębiorstwa, faktury i
inne dokumenty wysłane na poprzedni znany Przedsiębiorstwu adres Odbiorcy Usług poczytuje się za
doręczone Odbiorcy Usług.
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2. Odbiorca Usług zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie w terminie 14 dni o
wszystkich faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy, a w szczególności o zmianie
przeznaczenia zużywanej wody, jak również o zmianie danych Odbiorcy Usług zawartych w treści
umowy.
3. Odbiorca Usług zobowiązuje się do utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący
utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy kanalizacyjnych, a w szczególności
wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i
sadzenia drzew zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
4. Odbiorca Usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej.
5. Odbiorca Usług zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia awarii na przyłączu
Przedsiębiorstwu.
6. Odbiorca usług zabezpiecza urządzenie pomiarowe przed działaniem warunków atmosferycznych,
uszkodzeń mechanicznych albo wtargnięciem do instalacji gorącej wody lub pary. Naprawa
uszkodzonego przyrządu pomiarowego obciąża Odbiorcę Usług.
7. Odbiorca Usług ma obowiązek utrzymania w należytym stanie pomieszczenia w którym znajduje się
urządzenie pomiarowe i umożliwienia każdorazowo odczytów urządzenia.
8. W przypadku nie otrzymania przez Przedsiębiorstwo pisemnego powiadomienia o zmianie
właściciela, zarządcy nieruchomości (lub jej części), wskazującego jednocześnie osobę następcy
prawnego, zapłata za odprowadzane ścieki obciążać będzie dotychczasowego Odbiorcę usług, na mocy
łączącej strony umowy, do dnia jej rozwiązania i zawarcia umowy z nowym Odbiorcą usług.
§ 11
1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do
odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, jego odpowiedzialność za
zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do będących własnością lub
eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń kanalizacyjnych.
3. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych
ścieków bytowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych.
§ 12
1. W przypadkach przewidzianych Ustawą (art. 8 ust. 1) Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze
kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo o zamiarze zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zawiadamia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Prezydenta Miasta Tychy oraz Odbiorcę Usług co najmniej 20 dni
przed planowym terminem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:
a) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) Odbiorca Usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty i wyznaczeniu dodatkowego 30
dniowego terminu zapłaty całości należności wraz z powiadomieniem o grożących konsekwencjach z
tytułu nieuregulowania zaległych opłat,
c) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
d) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również
przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.
3. Wstrzymanie odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców
Usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego, a także z przyczyn technicznych.
4. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8 ust. 1 Ustawy nie musi
skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez Przedsiębiorstwo umowy.
5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego.
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6. Ponowne uruchomienie odprowadzenia ścieków nastąpi - po ustaniu przyczyn zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego w terminie 3 dni roboczych od udokumentowania przez Odbiorcę Usług uiszczenia
należnych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
7. W przypadku zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego i jego ponownego uruchomienia, w sytuacjach
wskazanych powyżej, Odbiorca Usług zobowiązany jest do opłacenia wszelkich kosztów, poniesionych
przez Przedsiębiorstwo, związanych z wyżej wymienionymi czynnościami.
8. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze wstrzymaniem lub
ograniczeniem świadczenia usług, za wyjątkiem następujących sytuacji:
a) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody albo za działania lub zaniechania Odbiorcy
Usług, osoby trzeciej lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności;
b) planowanych przerw, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy Usług, zgodnie z zachowaniem
zasad § 29 Regulaminu , związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno - remontowych urządzeń
kanalizacyjnych,
c) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb
przeciwpożarowych,
d) innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy.
§ 13
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na
czas określony,
b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci,
c) z innych przyczyn istotnych z punktu widzenia Przedsiębiorstwa.
3. Umowa zawarta na czas określony obowiązuje w okresie wynikającym z tytułu prawnego do
nieruchomości wskazanego w § 2 punkt 3.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron za 1 - miesięcznym okresem
wypowiedzenia złożonym drugiej stronie na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
1. Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego miejscowo według siedziby Przedsiębiorstwa.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosowane są przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy o których mowa w §1 umowy .
§ 15
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. /Dz. U. 2015 poz. 2135 z
późniejszymi zmianami/ Odbiorca Usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
realizacji niniejszej umowy oraz do celów statystycznych.
Jednocześnie Odbiorca Usług przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo do wglądu do swoich danych oraz
żądania ich poprawienia i usunięcia.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Przedsiębiorstwo, jeden Odbiorca Usług.
Umowa obowiązuje od dnia ................................
PRZEDSIĘBIORSTWO
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