
UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH 
 

Zawarta w dniu ..................................... w Tolkmicku pomiędzy Zakładem Gospodarki Wodno-

Ściekowej w Tolkmicku (zwanym w umowie „USŁUGODAWCĄ”) reprezentowanym przez: 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

 

a .................................................................................................................................................... 

(zwanym w umowie „USŁUGOBIORCĄ”), w imieniu którego działają: 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

§ 1. 

Umowa określa warunki wywozu nieczystości płynnych przez Usługodawcę i zasady rozliczania 

należności za świadczenie usługi w odniesieniu do następujących obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

§ 2. 

1. Usługodawca zobowiązuje się wywozić nieczystości płynne z nieruchomości będącej w 

zarządzie Usługobiorcy. Wywóz będzie następował tylko po uprzednim zgłoszeniu. 

2. Usługobiorca dokonuje zapłaty za wywiezione nieczystości w terminie14 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 

3. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dojazd umożliwiający wykonanie 

usługi. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy ścieki 

nie będą odpowiadały parametrom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2017 Nr 328) 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług 

spowodowanych awarią pojazdu asenizacyjnego, ani nie zapewnia pojazdu zastępczego. 

Usługa zostanie wykonana bezzwłocznie po usunięciu usterki. 

6. Rozliczenie za wykonanie usługi będzie dokonywane każdorazowo po wykonaniu usługi 

zgodnie z §2 pkt.2.  

7. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego 

terminowej zapłaty. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie. 

§ 3. 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGWŚ Nr 2/2019 z dnia 14.02.2019r cena za wywóz 1 m3 

nieczystości płynnych wynosi 15,69zł netto oraz dopłata za 1 kilometr 3,50zł netto. Zakład 

zastrzega sobie prawo do zmian w opłatach za świadczone usługi bez ponownego zawierania 

umowy. 

§ 4. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2019r. 

2. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy – Usługodawca może 

rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym 

naruszenie przez Usługobiorcę postanowień umowy lub opóźniania się z zapłatą za 

wywiezione nieczystości za dwie kolejne usługi uprawnia Usługodawcę do rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 5. 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Elblągu. 

     § 6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej za stron. 

 

 

 

 

   ……………………….                                                    ……………………………….. 
         (Usługodawca)                                                                                     (Usługobiorca) 


