
UMOWA  NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 

 

zawarta w dniu ........................................w Bolesławcu 

 

pomiędzy : 

 

1. MIEJSKIM ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O. W BOLESŁAWCU,                      

UL. STASZICA 6, zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ   r e p r e z e n t o w a n y m     p r z e z : 

Władysława Bakalarza – Prezesa Zarządu 

z jednej strony, a 

 

2.    ............................................................................................................ ................................................................................... 

 

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

  

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………..  PESEL/ NIP ………………………………………………….. 

 

Telefon ……………………………………………. e mail ……………………………………………………………………. 

 

zwanym  dalej  ZLECENIODAWCĄ 

reprezentowanym przez: 

 

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

 

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

 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

Z dniem ……………………… Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania  świadczenie usług 

polegające na odbieraniu nieczystości płynnych z nieruchomości położonej                                                                                

w …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 2. 

Usługi wykonywane są na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2005r. Nr 236 

poz.2008  z późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania 

nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. nr 188, poz. 1576); 

3. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 

z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).  

 

§ 3. 

Przedmiotem umowy jest odbiór samochodem Zleceniobiorcy ścieków bytowych zgromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych. 

  

§ 4. 

Usługa będzie wykonana przez Zleceniobiorcę w ciągu trzech dni po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego   

od Zleceniodawcy. Częstotliwość wykonywanej usługi zależna będzie od potrzeb Zleceniodawcy.  

 

§ 5. 

1. Za  wywóz  nieczystości  płynnych  Zleceniobiorca naliczy  opłatę w wysokości: 

- za opróżnienie szamba bezodpływowego – 31,72 zł + należny podatek VAT za każdy 1 m3 

- za dojazd do miejsca wykonania usługi poza granice miasta Bolesławiec – 2,50 zł + należny podatek VAT  

   za każdy km. 

2. Należność za wykonaną usługę Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia 

faktury w kasie Spółki lub na konto bankowe BZ WBK S.A. 1 O/ Bolesławiec  43 1090 1939 0000 0005 1600 0239. 

 

§ 6. 
1. Zmiany  cen  spowodowane  wzrostem  czynników  kształtujących  ceny (np. paliwa, podatki, opłata za ścieki )            

nie  podlegają  negocjacji  ze  Zleceniodawcą. 

2. O  zmianie  ceny  Zleceniobiorca  będzie  informował  Zleceniodawcę  w formie aneksu pisemnie lub pocztą 

elektroniczną na wskazany adres e-mail……………………………..................................................................                                                              

lub sms-em ..................................................... 

3. Podpisany aneks Zleceniodawca zobowiązany jest odesłać Zleceniobiorcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty  jego 

otrzymania. Nie odesłanie aneksu równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy. 
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§ 7. 
1. Umowa została  zawarta na  czas  nieokreślony i  może  być  rozwiązana  w  drodze   miesięcznego  wypowiedzenia  na  

ostatni  dzień  miesiąca. 

2. W przypadku  nie  zapłacenia  dwóch  kolejnych  faktur  przez  Zleceniodawcę,  Zleceniobiorca  może zawiesić 

wykonywanie usług, a jeżeli mimo to zadłużenie nie zostanie uregulowane, Zleceniobiorca może natychmiast rozwiązać 

umowę. 

3. W  przypadku  spłacenia  długu przez Zleceniodawcę i zgłoszenia tego faktu Zleceniobiorcy,  strony uzgadniają, iż 

rozwiązanie umowy uznaje się za cofnięte a umowę za nadal obowiązującą.  Zleceniodawca  będzie  obciążony  

kosztami  wznowienia umowy  (32,79 zł + należny podatek VAT). 

4. Zleceniodawcy nie regulujący terminowo należności obciążani będą kosztami upomnienia/wezwania w wysokości     

10,00 zł. 

§ 8. 

Wszystkie  zmiany  treści  umowy  dla  swej  ważności  powinny  być  dokonywane  na  piśmie. 

 

§ 9. 

Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  podlegają  rozpoznaniu  przez  Sąd  właściwy  dla siedziby 

Zleceniobiorcy.   

§ 10. 

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

 

§ 11. 

Z  chwilą  podpisania  niniejszej  umowy  tracą  moc  umowy na odbieranie nieczystości płynnych obowiązujące  strony  

dotychczas. 

 

 

 

      ZLECENIOBIORCA :                                                                                                              ZLECENIODAWCA : 

 

 


