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INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH
ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

– dla Gminy Dobrzeń Wielki

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH
ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ
1. Dane identyfikujące Przedsiębiorcę
PROWOD sp. z o.o. w Kup, ul Rynek 4, wpisana w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 102843, kapitał zakładowy 68306810,00 zł, NIP 754-10-00-021, legitymującą się zezwoleniem na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony
w Gminie Dobrzeń Wielki, począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. (Decyzja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr
Or.ZG-7033/1/02 z dnia 3.10.2002 r.)

2. Główne cechy świadczenia usług i sposób porozumiewania się
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków na
warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2017.328 z późniejszymi zmianami) oraz „Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobrzeń Wielki” zatwierdzonym Uchwałą nr
VIII/61/2019 z 27 czerwca 2019 roku Rady Gminy Dobrzeń Wielki dostępnym na naszej stronie internetowej
www.prowod.pl .
PROWOD Sp. z o.o. prowadzi na terenie gminy Dobrzeń Wielki działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będących w ich eksploatacji.
Wodę dostarczamy w sposób ciągły i niezawodny, zapewniając należytą jakość w zakresie wymagań
bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
określającymi wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zgodnie z
wydanymi decyzjami administracyjnymi. PROWOD Sp. z o.o. odpowiada za jakość dostarczanej wody do
granicy odpowiedzialności określonej w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294). Określono w nim wymagania dla wskaźników mikrobiologicznych oraz parametrów
fizykochemicznych i organoleptycznych.
100% wody podawanej do sieci ma zgodę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, co oznacza, że została ona dopuszczona do spożycia przez ludzi.
PROWOD Sp. z o.o. zapewniają możliwość porozumiewania się w sprawach związanych z usługami wodnokanalizacyjnymi w następujący sposób:
 korespondencyjnie na adres:
 PROWOD Sp. z o.o. ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole - Czarnowąsy
 telefonicznie:
 tel.: +48 77 4691181
 drogą mailową:
 BOK@prowod.pl
 bezpośrednio:
 Biuro Obsługi Klienta ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole – Czarnowąsy
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
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3. Informacja o cenach
Cena za 1 m3 dostarczanej wody oraz cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków określone są w aktualnie
obowiązującej Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Dobrzeń Wielki. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.prowod.pl oraz w
Biurze Obsługi Klienta (ul. Janiny Kłopockiej 3 , 45-920 Opole-Czarnowąsy). Taryfa zatwierdzana jest przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
„Wody Polskie”.
Rozliczenia za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki prowadzone są w następujący sposób:
 Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się na podstawie
taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Należności
pomniejsza się o ewentualne dopłaty do cen taryfowych, jeżeli takie dopłaty przewiduje uchwała Rady
Gminy.
 Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich
wskazaniami.
 W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2 ilość dostarczanej wody do budynku ustala
się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody.
 W przypadku niesprawności wodomierza głównego, stwierdzenia uszkodzenia wodomierza lub zerwania
plomby ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem powyższych nieprawidłowości, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku
ubiegłym i liczby miesięcy występowania nieprawidłowości.
 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej.
 W przypadku określania ilości ścieków wg ilości wody pobranej, pomniejsza się tę wielkość ścieków o
ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustaloną na podstawie dodatkowego wodomierza.
 Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz z sieci wodociągowej i wprowadza ścieki do sieci
kanalizacyjnej, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana,
jako suma wskazań wodomierza głównego i wodomierza własnego. W razie braku wodomierza
własnego, ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobranej wody, ustalonej zgodnie z
przeciętnymi normami zużycia wody
 W przypadku zmiany tytułu prawnego do nieruchomości Odbiorca ponosi koszty dostarczonej wody i
odprowadzonych ścieków do czasu rozwiązania umowy.
 Odbiorca ma prawo do obniżenia należności za ścieki niewprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa na skutek awarii instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, po odpowiednim
udokumentowaniu zdarzenia.

4. Sposób i termin zapłaty
PROWOD Sp. z o.o. w ramach umowy określają termin zapłaty faktury wystawionej z tytułu dostarczenia
wody i/lub odprowadzania ścieków. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane
ścieki w okresie rozliczeniowym, w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni
od daty wysłania faktury lub dostarczenia w inny sposób.
Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
Termin zapłaty za wykonane usługi oraz numer konta bankowego, na które należy uregulować należność,
wymienione są na każdej fakturze.
W przypadku niedotrzymania terminów płatności Przedsiębiorstwo będzie obciążało Odbiorcę odsetkami
ustawowymi za opóźnienie.
Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa lub
dzień wpłaty gotówki w kasie.
Zapłaty za faktury wystawiane przez PROWOD Sp. z o.o. można dokonywać przelewem (np. bank, Internet)
oraz gotówką, bez dodatkowych kosztów, w kasie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44,
46-081 Dobrzeń Wielki.
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5. Czas trwania umowy i jej wypowiedzenie
Warunkiem rozpoczęcia realizacji usług przez Przedsiębiorstwo jest obustronnie podpisana umowa o
zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
PROWOD Sp. z o.o. spełnia obowiązek świadczenia w sposób ciągły na zasadach określonych w sposób
szczegółowy w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony (w przypadku prawa
własności/współwłasności do nieruchomości) bądź określony (najem, użyczenie, dzierżawa obiektu lub na
wniosek Odbiorcy).
Zobowiązania obu stron umowy trwają do czasu jej skutecznego rozwiązania.
 Umowa jest rozwiązana z upływem dnia wskazanego w umowie zawartej na czas określony.
 Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
 Odbiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie wypowiedzenia.
 Odbiorcy usług, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na
odległość, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem obowiązku zapłaty Przedsiębiorstwu należności za świadczone usługi na żądanie
Odbiorcy usług w okresie do dnia odstąpienia od umowy (więcej informacji pkt. 10 i 11)
Przedsiębiorstwo ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia odprowadzania ścieków (przyłącza
kanalizacyjnego), jeżeli:
•
•
•
•

•

przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach, zaworach
lub urządzeniach pomiarowych rozumie się przez to również zerwanie plomb,
w przypadku umów zawieranych z osobami korzystającymi z lokalu, w przypadku rozwiązania umowy
z Odbiorcą (właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego).

6. Sposoby udzielania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
informacji
Udzielenie informacji przez PROWOD Sp. z o.o. na żądanie Odbiorcy usług następuje:
• za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki,
• jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się
o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych wyżej,
• jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w
trybie udzielania informacji, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, przed upływem tych
terminów, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny
termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
złożenia prośby.
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7. Procedura reklamacyjna
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji i skarg dotyczących świadczonych usług.
2. Reklamacje i skargi mogą być wnoszone:
o osobiście przez zainteresowanego
o na piśmie,
o pocztą elektroniczną
3. Poniżej adresy do doręczeń:
a) Siedziba Spółki: ul. Rynek 4, 46-082 Kup,
b) Biuro Zarządu: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole,
c) Biuro Obsługi Klienta (usługi wodno-kanalizacyjne) – ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole,
d) adres e-mail: reklamacje@prowod.pl
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) Imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy usług,
b) Przedmiot reklamacji,
c) Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) Podpis odbiorcy usług,
5. Reklamacje i skargi są rozpatrywane przez Zarząd Spółki lub upoważnioną przez Zarząd osobę.
6. Spółka jest zobowiązana do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji
i do odpowiedzi na skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli istnieje konieczność
przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do
30 dni, po uprzednim zawiadomieniu reklamującego Odbiorcy usług.
7. Prowod Sp. z o.o. udziela informacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
8. Reklamacja przez Odbiorcę usług wysokości należnej wynikającej z faktury nie wstrzymuje obowiązku
terminowej jej zapłaty. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Prowod Sp. z o.o., należna Odbiorcy
usług kwota zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości lub
obiektu budowlanego należącego do reklamującego Odbiorcy usług, Odbiorca usług jest obowiązany
udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom reprezentującym Prowod Sp. z o.o.
Zaniechanie powyższego obowiązku przez Odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu
udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego.
10. W przypadku reklamacji dotyczącej wskazań wodomierza głównego, reklamacja zostanie uwzględniona,
o ile ekspertyza wodomierza potwierdzi nieprawidłowość działań wodomierza. W przypadku
nieuwzględnienia reklamacji, Odbiorca usług pokrywa koszt ekspertyzy wodomierza.
Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zapoznanie się z Informacją w zakresie danych
osobowych przetwarzanych przez Prowod Sp. z o.o. dostępną na www.prowod.pl/RODO.

8. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za jakość świadczenia usług
W ramach zawieranej umowy, Odbiorca może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności
wynikającej z zastosowanych cen taryfowych za świadczone usługi, w przypadku świadczenia usług o
pogorszonej jakości z winy Przedsiębiorstwa. Przez pogorszoną jakość usług należy rozumieć utrzymujące
się stale przez ponad 24 godziny od zgłoszenia: ciśnienie wody poniżej minimalnego ciśnienia,
niedotrzymanie parametrów jakościowych wody ograniczające jej wykorzystanie do spożycia lub brak
odbioru ścieków.
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9. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
W przypadku nieuwzględnienia przez Przedsiębiorstwo reklamacji, Odbiorca usług ma możliwość
skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez
podjęcie mediacji. Wszczęcie mediacji następuje na wniosek Odbiorcy usług złożony w sposób, o
którym mowa w pkt. 6.

10.Prawo odstąpienia od umowy
Odbiorcy usług, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość,
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
obowiązku zapłaty Przedsiębiorstwu należności za świadczone usługi na żądanie Odbiorcy usług w
okresie do dnia odstąpienia od umowy.
Odbiorca usług może wykonać prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie do PROWOD Sp. z o.o.
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odbiorca usług w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej Informacji. Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie za
pomocą środków komunikacji określonych w pkt.6. Jeżeli Odbiorca usług złoży oświadczenie o
odstąpieniu od umowy, PROWOD Sp. z o.o. prześle Odbiorcy usług niezwłocznie potwierdzenie
otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. Z chwilą otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, PROWOD Sp. z o.o. podejmie niezwłoczne działania w celu zaprzestania
świadczenia usług na rzecz Odbiorcy usług.

11.Skutki odstąpienia od umowy
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zostanie naliczona kwota proporcjonalna do zakresu
świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W przypadku rozpoczęcia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków:
1. Odstąpienie przez Państwa od umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
powoduje, iż PROWOD Sp. z o.o. niezwłocznie dokonają zamknięcia przyłącza wodociągowego,
odczytania wskazania wodomierza głównego i/lub demontażu wodomierza głównego.
2. Są Państwo zobowiązani niezwłocznie umożliwić osobom reprezentującym PROWOD Sp.
z o.o. wstęp na teren nieruchomości w celu dokonania w/w czynności.
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Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez PROWOD Sp. z o.o. jest
obustronnie podpisana umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

12.Oświadczenie Odbiorcy

1.
2.

3.
4.

Oświadczam, że otrzymałem następujące informacje i dokumenty:
Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dobrzeń
Wielki.
Informację dla Odbiorców Usług zawierających umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa –
PROWOD Sp. z o.o. wraz z:
a) Załącznik Nr1 - Oświadczenie - żądanie wykonania usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków
przez PROWOD Sp. z o.o.
b) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobrzeń Wielki
Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r., poz. 70)

………………………………………………
Data, czytelny podpis
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Wnioskodawca
.......................................................
imię i nazwisko/nazwa

.......................................................
adres

.......................................................
kod

poczta

.......................................................
telefon

.......................................................
e-mail

PROWOD Sp. z o.o.
ul. Rynek 4
46-082 Kup

Oświadczenie
- żądanie wykonywania usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków
przez PROWOD Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta żądam, aby PROWOD
Sp. z o.o. rozpoczęły wykonywanie usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków do nieruchomości
przy ul ………………………………………w ………….………………………………

przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

………………………………………………
Data, czytelny podpis

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH
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Wnioskodawca
.......................................................
imię i nazwisko/nazwa

.......................................................
adres

.......................................................
kod

poczta

.......................................................
telefon

.......................................................
e-mail

PROWOD Sp. z o.o.
ul. Rynek 4
46-082 Kup

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Niniejszym informuję o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków nr ................................. zawartej w dniu ....................................

………………………………………………
Data, czytelny podpis

(*)niepotrzebne skreślić

Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Art. 35.1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z
art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
umowy.
2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY W UMOWACH
ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ
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Art. 15.1. (...)
2. (...)
3.
Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu,
energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub
energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia
zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.
Art. 21.
1.(. . .)
2. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii
elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii
cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca wymaga
od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

