
UMOWA 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

 
 
zawarta w dniu …………………………. w Prusicach pomiędzy: 

……………………………………………………..zam……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….PESEL………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą,  

a 
Prusickim Przedsiębiorstwem Komunalnym PROEKO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice, 
NIP 915 180 52 55  REGON 368187000 
reprezentowanym przez: 
-Huberta Olszewskiego – Prezesa Zarządu  
zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:  
 
 

§ 1 
Zleceniodawca zleca wykonanie usług komunalnych, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: 
1. Wywóz nieczystości ciekłych z budynku  - ………………………………………… 
2. Wywóz nieczystości ciekłych odbywa się na zgłoszenie Zleceniodawcy. 

 
§ 2 

1. Przez wywóz nieczystości płynnych rozumie się mechaniczne wypompowanie wozem 
asenizacyjnym nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego i wywiezienie 
ich do oczyszczalni ścieków. 

2. Przez przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków rozumie się dostarczenie 
ich transportem własnym Zleceniobiorcy. 

 
§ 3 

1. Ustala się opłaty za świadczone usługi: 

 za odbiór i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wraz z dojazdem - 
80,00 zł netto/beczka, na zgłoszenie telefoniczne. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wysokość opłat określona w niniejszej umowie może ulec zmianie bez jej wypowiedzenia 
w przypadku zmiany nośników cenotwórczych. 

 
§ 4 

1. Należność za świadczone usługi naliczana będzie po wykonanej usłudze a Zleceniodawca 
zobowiązuje się zapłacić w terminach ustalonych na dokumentach rozliczeniowych 
otrzymanych od Zleceniobiorcy.  

2. Należność za świadczone usługi Zleceniodawca uiszczać będzie na konto Zleceniobiorcy: 
Bank Spółdzielczy O/Prusice 13-9583-0009-0210-4391-2000-0010 

3. Od nieopłaconych w terminie należności zleceniobiorca naliczać będzie ustawowo 
obowiązujące odsetki za zwłokę. 

 



 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza umowę zawarto na czas nieokreślony. 
2. Umowę może rozwiązać każda ze stron po uprzednim 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia 

kończącym się ostatniego dnia miesiąca. 
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą za dwie wykonane usługi 
lub narusza inne istotne postanowienia umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. a, może ulec zmianie w kolejnych latach 
trwania umowy, bez jej wypowiedzenia w przypadku zmiany nośników cenotwórczych. 

5. Od nieopłaconych w terminie faktur Zleceniobiorca naliczać będzie ustawowo obowiązujące 
odsetki za zwłokę. 

6. Ewentualne spory, po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd. 

7. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 
 

 
 
 

........................................ 
(pieczęć i podpis Zleceniobiorcy) 

 ........................................ 
(podpis Zleceniodawcy) 

 


