
UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

 

Zawarta w dniu ………………………… w Śremie 

pomiędzy: 

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

zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 

a 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem,      

nr tel. 061 28 30 511,  zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez: 

Pawła Wojna – Prezesa Zarządu 

 

 

§ 1. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości 

ciekłych pochodzących z nieruchomości: 

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

 

 

§ 2. 

Cenę za wywóz i zrzut 1 m³ nieczystości płynnych transportem Zleceniobiorcy określa cennik usług. 

 

 

§ 3. 

1. Skład chemiczny odbieranych nieczystości ciekłych nie może przekraczać dopuszczalnych 

wartości j/n: 

 

ChZT   -  3000 mgO2/l  i poniżej 

BZT   -  2100 mgO2/l   i poniżej 

Zawiesina  -   990 mg/l i poniżej 

Chlorki   -  1000 mg/CL/l i poniżej 

Azot amonowy -   200 mgNNH4/l i poniżej 

Fosfor   -   15 mg P/l i poniżej 

Odczyn pH  -   6,5 – 9,0 

 

2. W przypadku przekroczenia wartości zapisanych w § 3 ust. 1 Zleceniobiorca obciąży 

Zleceniodawcę kosztami równymi kosztom, którymi został z tego tytułu obciążony przez 

oczyszczalnię ścieków. 

 

 



§ 4. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się opróżniać zbiornik z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do jego przepełnienia bądź wylewania się nieczystości na powierzchnię 

terenu. 

2. Zgłoszenie zapotrzebowania na wykonanie usługi Zleceniodawca dokonuje osobiście lub 

telefonicznie pod numerem 061 283 05 11. 

3. Zlecenie powinno być zrealizowane w okresie 48 godzin od jego złożenia. 

4. Zleceniodawca wyraża/nie wyraża zgodę/-y na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na 

wskazany adres e-mail: 

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

 

§ 5. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do regulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury przelewem na konto Zleceniobiorcy nr  

85 1090 1405 0000 0000 4001 1590 

 

§ 6. 

Rozliczenie ilości wywożonych nieczystości przyjmuje się na podstawie potwierdzenia przez 

Zleceniodawcę wykonanej usługi.  

 

§ 7. 

Umowa została zawarta ...………………………........……………….. z możliwością jej rozwiązania przez każdą 

ze stron z ważnych przyczyn z miesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca.  

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy, zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 9. 

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Śremie. 

 

 

§ 10. 

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

 

 

 

 

 

..………………….…..       ……….……………….    

Zleceniobiorca       Zleceniodawca 


