2AKLAD
GOSPODARKI KCr/UNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

INFORMACJA KONSUMENCKA
l.Dostawca ustugi- dane identyfikacyjne:
Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib^ w Niemodlinie przy ul. Wojska
Polskiego 3, NIP: 9910408056, REGON: 160163206, telefon: 77 4606 423,
email: biuro@zgkimniemodlin.pl

2. Glowne cechy swiadczenia:
Dostawca ushigi ma obowiqzek zapewnic zdolnosc posiadanych urz^dzen wodoci^gowych i
kanalizacyjnych do dostawy wody o odpowiedniej jakosci i cisnieniu oraz odprowadzania sciekow
w sposob ciqgiy i niezawodny.

3, Rodzaje i wysokosc cen i stawek oplat:
Okresia je obowiqzuj^ca taryfa zatwierdzona przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
decyzJ4 nr WR.RET.070.141.2018.MK z dnia 04.05.2018 r., taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w
wod? i zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie gminy Niemodlin jest opublikowana na
stronach internetowych Gminy Niemodlin i Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Niemodlinie oraz na stronach BIP Niemodlin i BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

4. Sposob i termin spelnienia swiadczenia oraz procedura rozpattywania reklamacji:
1. Kazdy odbiorca uslug ma prawo zglaszania reklamacji dotycz^cych sposobu wykonywania przez
przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne umowy, w szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych ustug
oraz wysokosci naliczonych oplat za te uslugi.
2. Reklamacje mog^ bye zglaszane pisemnie b^dz ustnie w siedzibie przedsi^biorstwa wodoci^gowokanalizacyjnego, telefonicznie lub drog^ elektronicznq.
3. Przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne jest zobowi^zane rozpatrzyc reklamacje dotyczqce
a) faktury VAT - w ci^gu 7 dni roboczych,
b) jakosci wody - w ci^gu 24 godzin, a w przypadku koniecznosci przeprowadzenia pelnych badan - w ci^gu
4 dni roboczych,
c) prawidlowosci wskazan wodomierza - w ciqgu 14 dni, a w przypadku koniecznosci dokonania ekspertyzy
wodomierza- do 3 miesi^cy.

4. Inne, zgloszone reklamacje przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne rozpatruje w ci^gu 7 dni
roboczych.
5. Jezeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dluzszego terminu niz wskazany w ust. 3 lub ust. 4,
przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne przed uplywem tych terminow, wskaze nowy termin do
rozpatrzenia reklamacji, o czym powiadomi odbiorce uslug. Termin ten nie moze bye dluzszy niz 30 dni
z zastrzezeniem ust. 3 lit. c.
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5. Odpowiedzialnosc za jakosc swiadczenia:

Odpowiedzialnosc ZGKiM Niemodlin normujq przepisy powszechnie obowi^zuj^cego prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedsiebiorstwo wodoci^gowokanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialnosci za szkod^ na osobie lub mieniu, ktora nast^pita wskutek
sily wyzszej albo wyl^cznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktor^ nie ponosi

6. Czas trwania umowy;

Umowa zawierana jest na czas okreslony lub nieokreslony. Umowa moze zostac rozwiazana przez
kazdq ze stron za jedno miesi^cznym okresem wypowiedzenia.
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