
U M O W A NR …………………..……….. 
                               (wypełnia Zleceniobiorca) 

 

na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych 

 

Zawarta w dniu ….......................... ,  pomiędzy: 
                                    (wypełnia Zleceniobiorca) 

Mogileńskim Przedsiębiorstwem  

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno 

NIP 57-166-58-47, REGON 340433075, KRS 0000308392 

reprezentowanym przez: 

Artura Lorczaka – Prezesa zarządu 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

    

a 

………...................................................... 
(imię i nazwisko / nazwa firmy) 

………....................................................... 
(adres zamieszkania) 

………....................................................... 
(miejscowość) 

………....................................................... 
(pesel / NIP) 

reprezentowanym przez: 

............................................................... 

 

Zwanym/Zwaną dalej „Zleceniodawcą” , 

 

o następującej treści:  

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy 

usługi polegające na odbieraniu nieczystości płynnych (ścieków) zgromadzonych w zbiorniku 

bezodpływowym znajdującym się na terenie nieruchomości położonej przy 
 

ul. ……………………………………………….……. , w miejscowości ………………………………..…………………..  

oraz ich transporcie i zagospodarowaniu. 

 

§ 2 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem (zarządcą) nieruchomości o której mowa w 

§1 i posiada prawo do dysponowania nieruchomością. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że zbiornik znajdujący się na terenie nieruchomości o której 

mowa w §1 ma pojemność ……………….. m3. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do wywozu nieczystości płynnych z częstotliwością ……….. 

razy w roku, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca  oświadcza, że posiada zezwolenie podmiotowe na świadczenie usług 

wywozu i transportu nieczystości płynnych z terenu gminy Mogilno. 

2. Odbiór ścieków odbywać się będzie na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 



2001 r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niniejszą umową. 

3. Odbiór nieczystości płynnych przez Zleceniobiorcę dokonywany będzie specjalistycznym 

pojazdem asenizacyjnym należącym do Zleceniobiorcy. 

4. Usługa będzie wykonywana przez Zleceniobiorcę w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:00 – 15:00. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbioru ścieków sprzętem specjalistycznym oraz 

unieszkodliwiania tych odpadów w sposób przewidziany przepisami. 

6. Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia Zleceniodawcy, osobiście w 

siedzibie MPGK lub telefonicznie pod numerem tel. 52 315-18-79. 

7. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku kiedy pracownik 

wykonujący czynności odbioru nieczystości stwierdzi, że w ściekach znajdują się 

przedmioty mogące spowodować awarię urządzeń asenizacyjnych na pojeździe lub kiedy 

poweźmie uzasadnione wątpliwości co do jakości odbieranych nieczystości. 

 

§ 4 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1.  utrzymania urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych we właściwym stanie 

sanitarnym i porządkowym 

2. Gromadzone ścieki będą o odpowiednim składzie spełniającym wymogi określone w 

przepisach prawa. 

3. Zapewnienia Zleceniobiorcy bezpiecznego wjazdu pojazdu asenizacyjnego na teren posesji 

w sposób umożliwiający wypompowanie zawartości zbiornika.  

 

§ 5 

1. Odpłatność za usługi realizowana będzie po każdorazowym zleceniu na podstawie faktury 

wystawionej przez Zleceniobiorcę. 

2. Opłata za wykonaną usługę będzie naliczana według cennika zakładowego.  

3. Aktualny cennik na dzień podpisania umowy w załączeniu. 

 

§ 6 

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania za 1 miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku nie 

wywiązywania się Zleceniodawcy z warunków określonych w § 2 pkt.3. 

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jeżeli 

wystąpią zaległości w zapłacie rachunków za wykonania usługi powyżej 2 terminów 

płatności. 

 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

        Zleceniodawca:             Zleceniobiorca: 

 

 

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


