
Aneks nr 1 
z dnia ………………… 

 
w sprawie zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, do umowy o zaopatrzenie w 

wodę i odprowadzenie ścieków ……….. zawartej dnia …………………….. w Sandomierzu, pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej 

12, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000145515, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 42.256.000,00 w całości pokrytym,  

 reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu     Piotr Sołtyk 

zwanym dalej PRZEDSIĘBIORSTWEM, 

a 

…………………………………………….. 

zwanym dalej ODBIORCĄ. 

Strony oznaczone powyżej postanawiają co następuje: 

§ 1. 
Odbiorca oświadcza, że korzystać będzie z wody, która jako bezpowrotnie zużyta nie będzie wprowadzana do 

miejskiej sieci kanalizacyjnej.  

§ 2. 
Ilość bezpowrotnie zużytej wody określa się według wskazań wodomierza podlicznika nr …………………….. 

Ilość ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej ustala się jako różnicę pomiędzy wskazaniami 

wodomierza głównego i wodomierza podlicznika. 

§ 3 
1. Odbiorca jest właścicielem wodomierza podlicznika, na swój koszt wykonuje jego naprawy lub wymianę. 

2. Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Przedsiębiorstwu każdą nieprawidłowość wodomierzy. 

3. Naruszenie przez Odbiorcę plomb założonych przez Przedsiębiorstwo na wodomierzu podliczniku powoduje 

unieważnienie niniejszego aneksu ze skutkiem natychmiastowym z winy Odbiorcy. 

4. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się odczytywać wodomierz podlicznik w terminie odczytu wodomierza 

głównego. 

§ 4 
1. Odbiorca oświadcza, że będzie wykorzystywać instalację wodociągową dołączoną do wodomierza 

podlicznika jedynie w celu doprowadzenia bezpowrotnie zużywanej wody. 

2. Korzystanie przez Odbiorcę z bezpowrotnie zużywanej wody do innych celów mających wpływ na ilość 

odprowadzanych przez Odbiorcę ścieków do kanalizacji miejskiej powoduje unieważnienie niniejszego 

aneksu ze skutkiem natychmiastowym z winy Odbiorcy. 

 

§ 5 
Przedsiębiorstwo obciąży Odbiorcę należnością o odliczoną z tytułu bezpowrotnie zużytej wody ilość ścieków za 

ostatnie 24 miesiące w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w § 4 ust. 3 lub w § 5 ust. 2. 

 

§ 6 

Wymiana wodomierza podlicznika nie wymaga zmiany treści niniejszego aneksu i następuje bez wypowiedzenia 

jego warunków. 

 

§ 7 

Aneks obowiązuje od dnia  ………………………. 

§ 8 

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Przedsiębiorstwo       Odbiorca 

 

 

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

 
Wzór 4 


