
 
UMOWA UŻYCZENIA MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO / WODOMIERZA * 

 
Zawarta w dniu ……………… roku  w Nowym Targu pomiędzy: 

 

1. Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o., 34-400 Nowy Targ,   

ul. Długa 21, NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119 

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Latawca, zwaną w treści umowy Użyczającym, a  

2. …...............................................................................................................................................................

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

(firma/imię i nazwisko; siedziba/miejsce zamieszkania; adres; PESEL/NIP; numer KRS/wpisu do CEIDG) 

reprezentowanym przez: 

 

…..................................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy Biorącym w użyczenie 

 

Mając na względzie, że zdalne pozyskiwanie bieżących informacji o zużyciu wody, niezależnie od źródła zasilania: 

1. może być przydatne w sytuacjach spornych rozliczeń, 

2. ułatwia i przyśpiesza pracę pracowników MZWiK odczytujących wskazania wodomierzy, 

3. usprawnia rozliczanie należności klientów, 

4. nie wymaga obecności klienta w nieruchomości podczas odczytów, 

5. umożliwia wykrywanie potencjalnych awarii na instalacji wewnętrznej oraz przyłączu, 

strony zawierają niniejszą umowę użyczenia, jako korzystną dla obu stron. 

§ 1 

1. Przedmiotem bezpłatnego użyczenia jest  

- moduł komunikacyjny  firmy ……………… o numerze ………………..    

- wodomierz firmy …………….. o numerze …………………… 

 

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, którego wartość brutto wynosi: 

 500,00 zł w przypadku modułu komunikacyjnego  

 ………….. zł w przypadku wodomierza 

§ 2 

Biorący w użyczenie oświadcza, iż przedmiot opisany w § 1 pkt 1 został mu w stanie kompletnym i zdatnym do użytku 

wydany w dniu …………., jako zamontowany i skonfigurowany na wodomierzu nr  ……………. do montażu 

w lokalizacji ………………………………………. (adres). 

§ 3 

Umowę niniejszą zawiera się na czas użytkowania przez Biorącego w użyczenie sprzętu opisanego w §1, 

z zastrzeżeniem §7.  

§ 4 

1. Od dnia wydania przedmiotu użyczenia Biorący w użyczenie staje się  za niego w pełni odpowiedzialny. Biorący 

w użyczenie zobowiązuje się w czasie trwania umowy dbać o przedmiot użyczenia, zabezpieczyć go przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem. 

2. Biorący w użyczenie oświadcza, że umożliwi dostęp do przedmiot opisanego w § 1 pkt 1 w celu konserwacji, 

wymiany, demontażu. 

§ 5 

Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  

§ 6 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów wymiany i kosztów nowego przedmiotu użyczenia 

podanych w § 1 pkt. 2 w przypadku uszkodzenia / zniszczenia przedmiotu oddanego w użytkowanie, o którym mowa 

w § 1 pkt 1. 

 § 7 

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić poprzez: 

● porozumienie stron  



 
● wypowiedzenie w terminie 14 - dniowym; 

● wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku naruszenia zapisów umowy  

● natychmiastowe rozwiązanie umowy z dniem rozwiązania umowy na świadczenie usług dostawy wody / 

odbioru ścieków; 

§ 8 

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 7 upoważniony pracownik MZWiK w terminie do 3 dni od dnia 

rozwiązania umowy zdemontuje wodomierz / moduł komunikacyjny o którym mowa  § 1. 

2. W przypadku gdy Biorący w użyczenie uniemożliwi demontaż o którym mowa w pkt. 1 na żądanie Użyczającego, 

zostanie obciążony kosztem opisanym w § 1 pkt. 2. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny, pod rygorem nieważności. 

2. Wszystkie zmiany prowadzone na wodomierzu / module komunikacyjnym potwierdzone będą protokołem, 

którego kopię otrzyma Biorący w użyczenie. 

3. Protokół jest integralną częścią umowy. 

§ 10 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd w Nowym Targu. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

§ 13 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Długiej 21. 
2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu: 

a. realizacji niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) 
b. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO** - 

uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń) 
3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  
b. operatorom pocztowym 
c. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury 

oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK 
4. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie niniejszej umowy. 
5. Dobrowolność / obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do zawarcia niniejszej umowy. 
6. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich 
danych osobowych;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) 

7. Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres 

iod@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny administratora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

 

 

 

 

 

…....................................................    ….................................................... 
           (podpis Użyczającego)                                                                      (podpis Biorącego  w użyczenie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

** - RODO* - ROZPORZĄDZENIE 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. 

mailto:iod@mzwik.nowytarg.pl

