
 

Umowa   

na wywóz nieczystości płynnych – ścieków przemysłowych nr………  
  

zawarta w dniu .......................................... w Wolbromiu pomiędzy:  

Wolbromskim  Zakładem Wodociągów, Kanalizacji,  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzosowa 18; 32-340 Wolbrom, NIP 6372199107, 

kapitał zakładowy Spółki: 3 929 000,00zł w całości wpłacony, zwanym w dalszej treści umowy 

Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:  
 

Prezesa Zarządu    - Andrzeja Ducha  

 przy udziale Głównej Księgowej  - Aleksandry Marchajskiej 

     

a: ……………………………………………………........................................................................... 

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

 

NIP/PESEL*:………………………………………………………………………………………….….  

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą.   

§ 1 

Zleceniodawca zleca odpłatnie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zleceniodawcy 

usługę wywozu nieczystości płynnych przemysłowych ze zbiornika bezodpływowego                                               

o pojemności.…..…..m3, znajdującego się na terenie jego Zakładu w ........................................................ 

do punktu zlewnego w WZWKGKiM sp. z o.o., przy ul. Wrzosowej 18  

- Oczyszczalnia ścieków.  

§ 2 

Odbiór nieczystości płynnych dokonywany będzie samochodem asenizacyjnym Zleceniobiorcy                       

w terminie do trzech dni roboczych od daty telefonicznego zgłoszenia na numer 32/ 644 17 56  

konieczności wywozu nieczystości płynnych. Wywóz odbywa się od poniedziałku do piątku                                 

w godzinach 7.00 – 14.00.   

§ 3 

Zleceniodawca zapewnia dogodny dojazd do zbiornika bezodpływowego samochodu asenizacyjnego: 

- pojemność 8,4 m3 -  masa 15 ton  

- pojemność 9,0 m3 -  masa 19 ton  

na odległość nie większą niż 8 metrów.   

§ 4 

1. Nieczystości płynne nie mogą zawierać:  

- odpadów stałych,  

- szlamu, tłuszczu,   

- odpadów poubojowych, gnojowicy.   

2. Stan i skład nieczystości płynnych musi odpowiadać warunkom określonym w aktualnych taryfach  

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wolbrom, zatwierdzonych decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.   

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych ścieków w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 2 lub  w przypadku  

stwierdzenia, że nieczystości płynne zawierają  odpady opisane w ust. 1.  

§ 5 



 

1. Zleceniodawca  zobowiązany  jest  uregulować  opłatę  za  usługę  wywozu  nieczystości   płynnych 

zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zmiana cennika nie 

stanowi zmiany umowy, ale wymaga wcześniejszego poinformowania zleceniodawcy (minimum z 

3 dniowym wyprzedzeniem).   

Zleceniodawca nie godzący się na zmianę ceny uprawniony jest do wypowiedzenia umowy                              

w terminie do 14 dni od daty poinformowania o zmianie ceny wywozu nieczystości.  

2. Zleceniobiorca może jednorazowo odebrać dużą beczką 8,4 m3 lub 9 m3 nieczystości płynnych.                                                                         

Zleceniodawca płaci pełną opłatę za wywóz, nawet jeżeli ilość wywiezionych nieczystości jest 

mniejsza niż pojemność danej beczki.  

§ 6 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty opłaty za wywóz nieczystości płynnych w terminie do 

14 dni od prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.   

2. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania kolejnej usługi wywozu nieczystości płynnych jeżeli 

Zleceniodawca posiada wymagalne zobowiązania wobec Zleceniobiorcy.  

 § 7 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

z tym, że wypowiedzenie dokonane przez Zleceniobiorcę musi nastąpić z ważnych powodów.  

3. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zleceniodawca nie 

będzie przestrzegał obowiązków dotyczących składu, stanu i zawartości nieczystości płynnych.   

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków.  

5. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności.  

§ 8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.  

  
Informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

z siedzibą w Wolbromiu (32-340), ul. Wrzosowa 18, zwanym dalej Spółką;  

2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: 

iod@wodociagiwolbrom.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych – ścieków przemysłowych i w celu jej 

wykonania w związku z koniecznością realizacji łączącej nas umowy i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń 

finansowych, w tym podatkowych; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym oraz przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe mogą zostać udostępnione 

instytucjom, z którymi Spółka związana jest umowami przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, itp., jak 

również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom 

ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna podstawę prawną; 

5) Okres przetwarzania danych przez Spółkę zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Spółkę reguł, 

zgodnie z tymi przepisami; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jak również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy. W przypadku nie podania danych nie 

będzie możliwe zrealizowanie ww. celu; 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

           ZLECENIODAWCA                                    ZLECENIOBIORCA  

  

 

 

 

  
* - obowiązkowy w przypadku płatności dokonywanych przelewem przez osoby fizyczne  

mailto:iod@wodociagiwolbrom.pl

