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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 

 
UMOWA Nr ………….. 

 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  
zawarta w dniu ………………....... pomiędzy:  
Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Krakowska 27 E, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000212716, NIP 681-18-02-943, 
REGON 356267546,  wysokość kapitału zakładowego 9.107.300 złotychreprezentowaną przez 
Prezesa Zarządu – mgr inż. Romana Duchnika,   
zwaną dalej Zleceniobiorcą 
a …………………………………………….…………………………………………….… 
PESEL………………………..………………………………………………………..….… 
zam.……………………………………….……………………………………………..…..  
jako Zleceniodawcą, 
o następującej treści:  

§ 1. 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że realizuje zadania z zakresu opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 
………………………………………………………………… pojazdami asenizacyjnymi 
wyposażonymi w węże asenizacyjne o długości 22 m w samochodzie STAR i 16 m w ciągniku - 
traktorze. 
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości / korzystającym z nieruchomości, 
położonej w ……………………………., przy ulicy 
……………………..…………………..…………., na której znajduje się zbiornik bezodpływowy 
do gromadzenia nieczystości ciekłych. 
3. Zleceniodawca oświadcza, że zbiornik, o którym mowa w pkt 2 nie jest biologiczną, 
przydomową oczyszczalnią ścieków.   

§ 2. 
1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać z posesji, o której mowa w  
§ 1. pkt 2 usługę polegającą na opróżnianiu zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 
……………… m3 i wywożenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w 
……………………………… .  
2. Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez 
Zleceniodawcę drogą telefoniczną pod nr ……………………., za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres biuro@gornaraba.pl lub osobiście w biurze u Zleceniobiorcy konieczności 
wykonania usługi, co najmniej na 1 dzień przed planowanym wywozem.  
3. Usługa opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych realizowana jest przez Zleceniobiorcę wg 
kolejności zgłoszeń. 
4. Pierwszeństwo w wykonaniu usługi mają klienci, którzy zlecają usługę Zleceniobiorcy co 
najmniej raz w miesiącu.   

§ 3. 
1. Zleceniodawca jest zobowiązany do:  
a) zapewnienia wjazdu na teren nieruchomości pojazdu asenizacyjnego, w sposób umożliwiający 
zrzucenie do wlotu zbiornika bezodpływowego przewodu urządzenia zasysającego, a w przypadku 
braku możliwości dojazdu kierowca ma prawo odmówić wykonania usługi.  



b) gromadzenia w zbiorniku bezodpływowym wyłącznie ścieków bytowych, z wyłączeniem olejów, 
smarów, lakierów i innych substancji ropopochodnych oraz frakcji stałych, mogących wpłynąć 
negatywnie na bezpieczeństwo procesu technologicznego oczyszczania ścieków;  
c) niedoprowadzania do stężenia gromadzonych nieczystości zagrażającego funkcjonowaniu 
oczyszczalni ścieków;  
d) zapewnienia podczas realizacji usługi obecności osoby pełnoletniej. 
2. Zleceniobiorca zastrzega, że jeżeli dostęp do zbiornika nie będzie udrożniony, to pracownik 
wykonujący usługę może w  miarę możliwości udrożnić dostęp do zbiornika za dodatkową opłatą 
lub odmówić wykonania usługi.  
3. Zleceniobiorca może odmówić wykonania usługi, jeżeli zawartość zbiornika wskazuje na to, że 
nie jest to zbiornik bezodpływowy.  

§ 4. 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do :  
a) uzgodnienia terminu wykonania usługi;  
b) wykonania usługi w uzgodnionym terminie; 
c) zawiadomienia Zleceniodawcy o przyczynach uniemożliwiających wykonanie usługi w 
ustalonym terminie oraz uzgodnienia nowego terminu wykonania usługi.  
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przerwy w wykonywaniu usługi opróżniania i wywozu 
nieczystości ze względów technologicznych, jakościowych i możliwości przyjęcia ścieków na 
oczyszczalnię.  
3. Zleceniodawca może zlecić usługę opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości innemu 
podmiotowi posiadającemu stosowne zezwalanie na prowadzenie działalności polegającej na 
opróżnianiu i wywozie  nieczystości.  
 

§ 5. 
1. Zleceniobiorca przy opróżnianiu zbiorników jest uprawniony do badania ścieków metodą 
organoleptyczną i dokonania oceny sensorycznej na zawartość substancji zagrażających 
funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków.  
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia obecności w ściekach substancji wpływających 
szkodliwie na technologię biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni, Zleceniobiorca ma 
prawo odmówić odbioru tych nieczystości.  
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w akredytowanym laboratorium badania 
jakości odebranych ścieków na obecność substancji, o których mowa w § 3.  
 

§ 6. 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest regulować opłaty za wywóz nieczystości płynnych zgodnie z 
aktualnie obowiązującym cennikiem, który jest publikowany na stronie internetowej 
Zleceniobiorcy, dostępny w biurze Zleceniobiorcy oraz u pracownika bezpośrednio wykonującego 
usługę.  
2. Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
3. W przypadku odmowy wykonania usługi z powodów opisanych w § 5 Zleceniodawca pokryje 
koszty dojazdu z oczyszczalni do nieruchomości i z powrotem.  
 

§ 7. 
1. Ilość odebranych nieczystości ciekłych ustalana jest na podstawie danych zarejestrowanych przez 
urządzenia pomiarowe stacji zlewnej, a w razie awarii tych urządzeń na podstawie wskazań 
wodowskazu na pojeździe asenizacyjnym lub pojemności beczki ciągnika i stopnia jej zapełnienia.   
2. Ilość przejechanych kilometrów ustala się jako sumę przejechanych kilometrów od stacji zlewnej 
do miejsca wykonania usługi i z powrotem na podstawie danych z liczników pojazdów lub na 
podstawie urządzeń GPS zamontowanych w pojeździe.  

 
 
 



§ 8. 
1. Zleceniobiorca za wykonaną usługę wystawiał będzie fakturę VAT, którą doręcza 
Zleceniodawcy w terminie do 14 dni od dnia realizacji zlecenia.  
2. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić opłatę za opróżnienie zbiornika w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia faktury VAT. Zwłoka w zapłacie należności spowoduje naliczanie odsetek 
ustawowych.  
3. Reklamacja dotycząca wykonanej usługi może być została zgłoszona jedynie pracownikowi 
wykonującemu usługę podczas jej wykonywania.  

§ 9. 
1. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony.  
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.  
3. Zleceniobiorca uprawniony jest do jednostronnego, bez zachowania terminu wypowiedzenia 
rozwiązania umowy w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą należności 
wynikających z ostatniej faktury dostarczonej Zleceniodawcy.  
4. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 
poz.922) w celu prawidłowej realizacji zapisów niniejszej umowy oraz ochrony praw 
przysługujących Zleceniobiorcy.  
5. Zleceniobiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie przekazywał informację o 
częstotliwości wykonanej dla Zleceniodawcy usługi do  właściwego  Urzędu Gminy.  

 
§ 10. 

W sprawach umową nie uregulowanych odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
§ 11. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.  
 
 
 
Zleceniobiorca          Zleceniodawca  
 
  


