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UMOWA NR ……………………………………./PŁYNNE 

na wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków 

pojazdem asenizacyjnym PUK „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie 
 

zawarta w dniu ………………………………………………… r. w Kożuchowie pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9, zarejestrowanym  

w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział 

VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000096178, NIP 925-00-03-346, reprezentowanym przez: 

1. Roberta Rychlak – Prokurenta, 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

a 

……………………………………………………….., 

……………………………………………………….. 

zwanym dalej Zleceniodawcą. 

§ 1. 

Zleceniobiorca oświadcza, że upoważniony jest do realizowania zadań gminy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, określonych w art.7 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) a także, że posiada, wydane w oparciu o postanowienia art.7 i następne 

ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze 

zmian.) zezwolenie m.in. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy 

Kożuchów, i że w ramach tych upoważnień świadczy usługi m.in. polegające na odbiorze, transporcie i oczyszczaniu ścieków 

bytowych ze zbiorników bezodpływowych swych kontrahentów. 

§ 2. 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać z posesji Zleceniodawcy w ………………………… 

oznaczonej nr ………… usługi polegające na opróżnianiu osadu z przydomowej oczyszczalni o pojemności ok. …. m3  

i wywożenia do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym. 

2. Strony ustalają, że odbiór będzie odbywał się cyklicznie – ………. dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy ustalony 

termin wypada w dniu wolnym, wywóz nastąpi w pierwszym dniu roboczym. 

§ 3. 

Zleceniodawca zobowiązuje się: 

a) zapewnić Zleceniobiorcy bezpieczny wjazd na teren posesji pojazdu asenizacyjnego i w sposób umożliwiający 

zrzucenie do wlotu zbiornika bezodpływowego węża urządzenia zasysającego; 

b) dbać by do zbiornika nie przedostały się inne niż o pochodzeniu bytowym ścieki, tj. wody opadowe, odpady stałe, 

smary, chemikalia i inne, mogące wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo procesu technologicznego 

oczyszczania ścieków;  

c) nie doprowadzać do nadmiernego zagęszczania się ścieków i utraty przez nie bakterii tlenowych; 

d) zapewnić, w uzgodnionym terminie obecność w obejściu osoby dorosłej w obecności której usługa zostanie 

wykonana. 

§ 4. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

a) wskazać Zleceniodawcy, po przyjęciu zgłoszenia, termin i godzinę wykonania usługi; 

b) wykonać usługę w uzgodnionym terminie. 

§ 5. 

Jeżeli służby Zleceniobiorcy wizualnie stwierdzą, że ścieki, które mają być odebrane do oczyszczenia zawierają substancje 

mogące okazać się szkodliwe dla życia biologicznego ścieków w oczyszczalni ścieków Zleceniobiorca ma prawo odmówić 

odbioru ścieków. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca obowiązany jest jednak do dokonania, na koszt Zleceniodawcy, 

badań składu chemicznego i biologicznego ścieków. Jeżeli w wyniku badań skład chemiczny i biologiczny ścieków okaże 

się odpowiadać normom Zleceniobiorca zobowiązany będzie do odbioru ścieków. Wówczas koszt przeprowadzonych badań 

obciążał będzie Zleceniobiorcę. 
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§ 6. 

1. W rozliczeniach za usługę Zleceniobiorca stosował będzie opłaty według Cennika Usług obowiązującego  

w PUK „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie. 

2. O zmianie wysokości opłat Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług pisemnie. 

3. Zmiana Cennika nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy. 

§ 7. 

1. Zleceniobiorca za wykonaną usługę wystawiał będzie fakturę VAT na podstawie potwierdzenia wykonania usługi przez 

Zleceniodawcę, którą doręczy Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.  

2. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy rabatu w wysokości 10% na pierwszą wykonaną usługę i 20% na drugą 

wykonaną w tym samym miesiącu.  

3. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować wynikające z faktury płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

faktury. Zwłoka w zapłacie należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. 

§ 8. 

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron  

za 1-miesięcznym wypowiedzeniem. 

2. Zleceniobiorca uprawniony będzie do jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku zalegania przez 

Zleceniodawcę z zapłatą należności wynikających z dwu faktur. Upoważniony będzie także do odmowy wykonania 

kolejnej usługi w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą należności za poprzednio wykonaną usługę. 

§ 9. 

W sprawach umową nie uregulowanych odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

………………………………      ……………………………….. 
Za Zleceniobiorcę      Za Zleceniodawcę 


