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Umowa nr ................../202…... 

na wywóz nieczystości ciekłych (zawartości zbiorników wybieralnych) 

zawarta w dniu ................................ w Pilźnie pomiędzy : 

Gminą Pilzno ul. Rynek 6 NIP 8722219344 (zwaną dalej w umowie Zleceniobiorcą) w imieniu której działa Miejski Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Pilźnie ul. Staszica 55 reprezentowanym z upoważnienia  Burmistrza przez: 

 Dyrektora Zakładu - mgr inż. Zbigniew Baran 

a 

Zwanym dalej Zleceniodawcą. 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usług polegających na odbiorze bytowych nieczystości ciekłych

ze zbiornika wybieralnego zlokalizowanego w gminie Pilzno na nieruchomości: …………………………………………………………….……………………………

do miejskiej oczyszczalni w Pilźnie lub do oczyszczalni w miejscowości Jaworze Górne, gdzie zostaną unieszkodliwione i oczyszczone. 

§ 2 

W razie braku środka transportu ścieków po stronie Zleceniobiorcy lub braku możliwości dojazdu do zbiornika wybieralnego Zleceniodawcy, 

Zleceniodawca dowozi ścieki na oczyszczalnię we własnym zakresie ( tzw. obcym transportem - posiadającym zezwolenie na transport 

ścieków). Na którą oczyszczalnię mają być dostarczone nieczystości ciekłe (ścieki) decyduje Zleceniobiorca. 

§ 3 

Zleceniodawca gromadzi nieczystości ciekłe w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności min. 2m3 (wykonanym według potrzeb 

oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności wymienionymi w § 9 niniejszej umowy), tym samym ilość odbieranych 

nieczystości ciekłych to jednorazowo minimum 2m3 

§ 4 

Odbiór nieczystości ciekłych odbywać się będzie na zlecenie dokonane przez Zleceniodawcę telefoniczne pod numerem tel.:14 69 13 007. 

lub ustnie w siedzibie Zleceniobiorcy. Zgłoszenia należy dokonać w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym wywozem  

§ 5 

Opłaty za wywóz nieczystości ciekłych (płynnych) ze zbiorników zlokalizowanych na terenie gminy Pilzno naliczane będą zgodnie z

uchwałami Rady Miejskiej w Pilźnie. O wysokości cen MZWiK informuje w sposób zwyczajowo przyjęty. Zmiana cen usług nie powoduje 

zmiany umowy. 

§ 6 

Wywożone ścieki nic mogą zawierać odcieków z obornika oraz odchodów płynnych powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, 

trzody chlewnej i hodowli innych zwierząt, a także substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych, pestycydów oraz odpadów stałych. W 

przypadku stwierdzenia, że wywożone ścieki zawierają substancje, których w procesie oczyszczania nie da się unieszkodliwić

Zleceniodawca ponosi pełne koszty przeprowadzonych analiz ścieków oraz unieszkodliwiania ścieków, a niniejsza umowa może zostać

wypowiedziana w trybie natychmiastowym. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zanieczyszczenie (skażenie) środowiska

powstałe w wyniku dostarczania na oczyszczalnię niedozwolonych substancji. Zleceniobiorca ma prawo do poboru próbek nieczystości 

ciekłych (ścieków) w celu stwierdzenia ich składu jakościowego 

§ 6a 

Zleceniodawca zapewnia utwardzony bezkolizyjny dojazd do zbiornika wybieralnego samochodu asenizacyjnego o masie min. 14 ton, na 

odległość nie większą niż 8m. Nieczystości ciekłe (ścieki) mają mieć konsystencję płynną (nie mogą powodować uszkodzenia sprzętu 

asenizacyjnego) 

§ 7 

W przypadku wystąpienia awarii w obiektach oczyszczalni ścieków lub zakłóceń technologicznych w ich pracy Zleceniobiorca może 

przesunąć termin przyjęcia ścieków, lub odmówić wykonania usługi. 

§ 8 

1. Faktura za wykonaną usługę wystawiona zostanie na podstawie potwierdzenia odbioru, wystawionego każdorazowo przez

Zleceniobiorcę. 

2. Należność za wykonanie usługi regulowana będzie przez Zleceniodawcę na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę w 

terminie określonym na fakturze, na konto wskazane na fakturze. Po terminie płatności będą naliczone ustawowe odsetki. Z dokonanych 

przez Zleceniodawcę wpłat pokrywane są należności w następującej kolejności opłaty zaległe, odsetki za zwłokę, należności bieżące. 

……………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………… 
Imię i nazwisko / nazwa Zleceniodawcy 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
adres zamieszkania / siedziby 
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§ 9 

Strony obowiązuje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.  w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych (Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno (Uchwała nr XII/86/2015) 

Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 listopada 2015r. 

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

1. Wszystkie zmiany dotyczące treści umowy powinny być wykonane na piśmie (z wyjątkiem 

zmiany cen usług uchwalanych przez Radę Miejska). 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa i wymienionymi w niej przepisami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Umowa zostaje sporządzona W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 
Zleceniodawca data, podpis Zleceniobiorca data, podpis 

 

ZGODA 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zleceniobiorcę, ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest 

dobrowolna, lecz konieczna do zawarcia umowy ze względu na obowiązek prawny ciążący na Zleceniobiorcy. Podstawę prawną 

przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy będzie stanowić realizacja obowiązków MZWiK wynikających z przepisów prawa, 

takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 2028), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr X/99/2019 Rady Gminy Pilzno z 

dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Pilzno, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/460WE (RODO). 

 

 

 __________________________________ 
Zleceniodawca data, podpis 


