
Umowa nr ZO/  /08 

O świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych 

 
zawarta w dniu ………………. obowiązująca od ………………... pomiędzy: 

 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Piastowska 18, 32-660 
Chełmek, NIP: 549-21-22526, KRS : 0000077229 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 356378429, 
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Oświęcim nr konta:19 8123 0000 0021 0991 2000 0010, 
lub BPH PBK S.A. I/O w Chełmku nr konta:49 1060 0076 0000 3210 0001 6182 
 
reprezentowany przez: 
 
mgr inż. Krzysztofa Tokarskiego -Prezesa Zarządu MZGK w Chełmku Sp. z o.o. 
- zwanym dalej w umowie ZLECENIOBIORCĄ 

a: 

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

w imieniu, której działa ……………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

(nazwa spółki / przedsiębiorstwa, jej /jego siedziba i adres) 
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ 

 
 

reprezentowany przez: 
 

1. ........................................................................... 
 

2. …………………………………………………….. 
 
który oświadcza co następuje: 
 

1. oznaczenie organu rejestrowego i numeru , pod którym spółka (przedsiębiorstwo) jest zarejestrowana 
(oświadczenie zostało złożone zgodnie z art. 206 KSH; art. 374 KSH): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kapitał zakładowy …………………………………………………………………………………………………... 

 
NIP: ……………………………………………… 
 
Nazwa banku ............................................................... 
 
Nr konta: ...................................................................... 

 
Regon: …………………………………………. 
 
2. adres do korespondencji: 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

 
 



§1 
 

1. Zleceniodawca" zleca “Zleceniobiorca" przyjmuje do wykonania usługę wywozu nieczystości ciekłych ze 
zbiorników bezodpływowych ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§2 
 

1. "Zleceniodawca" zobowiązuje się do udostępnienia wjazdu i terenu posesji dla wozu asenizacyjnego  
i dostępu do zbiornika. 

2. "Zleceniodawca" zobowiązuje się do zapewnienia warunków obsługi wozu asenizacyjnego przy uwzględnieniu 
długości węży -  16 metrów. 

3. Ilość odbieranych nieczystości ciekłych będzie rejestrowana na bieżąco i „Zleceniodawca" zostanie obciążony 
kwotą odpowiadającą rzeczywistej ilości odbieranych odpadów. Zbiorniki bezodpływowe, których zawartość 
przekracza objętość beczki w wozie asenizacyjnej zostaną ponownie odebrane w tym samym dniu, chyba że 
„Zleceniodawca” nie wyrazi zgody – na piśmie. 

 
§3 
 

1. „Zleceniobiorca" nie ponosi winy za nieterminowy wywóz nieczystości i wszystkich z tego płynących 
konsekwencji, jeżeli nastąpił on w wyniku niemożliwości dojazdu do nieruchomości (np. w wyniku rozmoknięcia 
drogi lub braku zgody właściciela, zamarznięcie szamba czy niespełnienia warunku opisanego w § 2 ust.2 ). 

2. „Zleceniobiorca” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykonywaniu usługi, które 
nie nastąpiły z jego winy (uszkodzenie nawierzchni drogi, bramy lub powierzchni zielonych itp.) 

§4 
 

1. Za wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości “Zleceniobiorca" pobiera opłatę wyliczoną na podstawie 
aktualnego cennika stanowiącego załącznik do umowy. 

2. Zastrzega się możliwość zmiany cen z tym że ceny usług określonych w niniejszej umowie nie mogą 
przekroczyć górnych stawek określonych Uchwalą R.M. w Chełmku i będą podane do wiadomości 
“Zleceniodawcy" z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. “Zleceniodawca" zobowiązuje się do terminowej zapłaty za świadczone usługi (tzn. 14 dni po otrzymaniu 
rachunku). 

4. Należność za wywóz odpadów realizowana będzie na podstawie rachunku wystawianego po wykonaniu usługi 
5. Zwłoka w płatnościach powoduje doliczenie odsetek ustawowych. 
6. Ewentualne zastrzeżenie “Zleceniodawcy" dotyczące wywozu nieczystości lub wysokości naliczonej opłaty nie 

zwalniają od terminowego regulowania należności. 
7. W przypadku powstania zwłoki w płatności większej niż 3 miesiące - „Zleceniobiorca" zaprzestaje dalszego 

świadczenia usług i powiadomi o tym Urząd Miejski w Chełmku ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
                                                                                                          

§5 
 
Z chwilą podpisania niniejszej umowy za zgodą stron, rozwiązuje się dotychczasową umowę o wywozie 
nieczystości ciekłych. 

 
§6 
 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, z tym że może być rozwiązana przez każdą ze stron  
za  3 miesięcznym wypowiedzeniem licząc od pierwszego dnia  kalendarzowego następnego miesiąca. 

2.   Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
                                                  

 §7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
ZLECENIODAWCA 
 
 

ZLECENIOBIORCA 
MZGK w Chełmku Sp. z o.o. 

 

  



 



 
 


