
UMOWA WS - ……../2012 

na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych 

 
 
zawarta w dniu .......................................... w Suchowoli 

pomiędzy CENTROKOM Sp. z o. o. w Suchowoli, 16-150 Suchowola, ul. Goniądzka 58  

NIP: 545-177-30-43 

reprezentowanym przez Tadeusza Grabowskiego – Prezesa Zarządu  

zwanym dalej "ZLECENIOBIORCĄ" 

a ……………………………………………………………………………………………… 
(właścicielem, zarządcą nieruchomości) 

 .................................................................................................................................................. 
(adres) 

zwanym dalej "ZLECENIODAWCĄ" 
 

§1 
 
Zleceniodawca  zleca  nie  rzadziej  niż    raz   na   pół   roku,   a   Zleceniobiorca  
zobowiązuje  się  wykonać  na  rzecz  Zleceniodawcy  usługę  wywozu  nieczystości  
płynnych   ze   zbiornika   bezodpływowego   znajdującego   się   na   terenie   jego   posesji w 
 
...………………………………………………………… do wyznaczonego punktu zlewnego.  

 
§2 

 
Odbiór nieczystości płynnych dokonywany będzie pojazdem specjalistycznym 
Zleceniobiorcy, który ponosi odpowiedzialność za odpowiednie ich zabezpieczenie w 
transporcie i przekazanie w miejsce składowania. 
 

§3 
 
Zleceniodawca zapewni utrzymanie w sprawnym stanie technicznym oraz umożliwi dogodny 
dojazd do zbiornika. 
 

§4 
 
Wykonanie usługi nastąpi po jej zgłoszeniu przez Zleceniodawcę osobiście lub telefonicznie. 
 

§5 
 
1. Rozliczenie z tytułu wywiezionych nieczystości płynnych nastąpi na podstawie 

wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie podpisem przez 

Zleceniodawcę karty drogowej stwierdzającej odebranie nieczystości płynnych. 
 
 
 
 



§6 
 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest regulować opłaty za wywóz nieczystości płynnych 

zgodnie z obowiązującą ceną. 
2. Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 
 

§7 
 

Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez 
Burmistrza Suchowoli. 
 

§8 
 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej 

wystawienia. 
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 

ustawowych odsetek. 
                                                             
                                                             §9 

 
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 

§10 
 
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

 
§11 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie: 

1) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
2) Kodeks postępowania administracyjnego 
3) Kodeks cywilny 
4) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola (Uchwała 

Nr XXXIII/205/09 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009 r.) 
 

§12 
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 
 ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 
 
 
 
..........................................................             .......................................................... 


