
UMOWA nr .... 
na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych 

 
zawarta w dniu ....................w  Branicach pomiędzy 
Gminą Branice - Samorządowym Zakładem  Budżetowym Gospodarki Komunalnej  w 
Branicach 
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
reprezentowanym przez  Kierownika Zakładu – ...................................... 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 
a 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
Dow. osob ............................................ PESEL/NIP/................................................... 
Telefon ………………………………… 
zwanym dalej Zleceniodawcą. 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy usługę 
wywozu nieczystości płynnych (ścieków) komunalnych bytowych - ze zbiornika bezodpływowego 
znajdującego się na terenie nieruchomości Zleceniodawcy, położonej w 
…………………………………………………….. do  punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w 
Branicach. 
2.Odbiór nieczystości płynnych dokonywany będzie pojazdem specjalistycznym Zleceniobiorcy, który 
ponosi odpowiedzialność za odpowiednie ich zabezpieczenie w transporcie i przekazanie w miejsce 
składowania. 
 

§ 2 
1.Wywóz nieczystości płynnych będzie następował po uprzednim wezwaniu – zgłoszeniu o 
napełnieniu zbiornika w dniu roboczym ( poniedziałek w godz.od 7:00 do 17:00, piątek od  
7:00 do 13:00)  dokonanym przez Zleceniodawcę telefonicznie bądź osobiście w siedzibie 
Zleceniobiorcy    ( tel.774868410,  698648575), jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  
2.Wywóz nieczystości płynnych będzie dokonany w terminie wyznaczonym przez     Zleceniobiorcę, 
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wezwania-zgłoszenia, o którym mowa w ust.1. 
3.W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, które uniemożliwiają  
wykonanie usługi w uzgodnionym terminie, może być ona wykonana w terminie późniejszym, 
uzgodnionym pomiędzy stronami umowy. 
4.Częstotliwość wywozu będzie uzależniona od  zapotrzebowania Zleceniodawcy (nie     rzadziej  niż 
raz na kwartał). 
5.Każdy wywóz potwierdza Zleceniodawca podpisem w rejestrze dokonanych wywozów, 
przedłożonym przez pracownika Zleceniobiorcy.      
6.W przypadku braku możliwości potwierdzenia wywozu przez Zleceniodawcę,  odbiór     
nieczystości potwierdza pracownik Zleceniobiorcy. 
 

§ 3 
Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
1. Gromadzenia nieczystości płynnych wyłącznie w zbiornikach bezodpływowych. 
2. Użytkowania zbiorników w sposób zapewniający ich właściwą eksploatację. 
3. Zapewnienia utrzymania we właściwym stanie technicznym zbiornika bezodpływowego     
   ( w szczególności zapewniającym jego szczelność ).  
4. Gromadzenia w zbiornikach jedynie ścieków – komunalnych lub bytowych. 
5. Utrzymania czystości wokół zbiorników. 
6. Zapewnienia Zleceniobiorcy bezpiecznego wjazdu ciągnika z wozem asenizacyjnym na     teren 
nieruchomości w celu wykonania usługi oraz dogodnego dostępu do zbiornika     bezodpływowego. 
7. Zapewnienia, w uzgodnionym terminie wykonania usługi, obecności osoby dorosłej. 



 
§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbioru nieczystości płynnych po uprzednim wezwaniu –     
zgłoszeniu, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, pojazdem specjalistycznym oraz wywożenia tych 
nieczystości do stacji zlewnej w Branicach.    
2. Zleceniobiorca może odmówić odbioru nieczystości gdy: 
- dojazd do posesji jest utrudniony, 
- wykonanie usługi uniemożliwiają warunki atmosferyczne, 
- zachodzi podejrzenie iż ścieki, które mają być odebrane zawierają substancje mogące    powodować  
  zaburzenia w pracy oczyszczalni ścieków, w której mają być unieszkodliwiane.  
3.Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z winy Zleceniodawcy, np.  
   brak dojazdu, zamknięta brama itp. 
 

§ 5 
1.Należność za wywóz nieczystości płynnych będzie obliczana za faktyczną ilość     wywiezionych 
nieczystości według obowiązujących stawek, ustalanych przez  Zleceniobiorcę,  które nie mogą być 
wyższe od górnych stawek opłat ustalonych w aktualnej Uchwale Rady Gminy Branice. 
Stawka za wykonanie usługi na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi................ zł/m3 brutto. 
2. Zmiana cen za wywóz nieczystości płynnych nie wymaga zmian niniejszej umowy. 
3. Rozliczenie z tytułu wywozu nieczystości płynnych nastąpi na podstawie wystawionej      przez 
Zleceniobiorcę faktury VAT, w oparciu o ilości faktycznie wywiezionych nieczystości płynnych, 
ustalone zgodnie z poziomem napełnienia wozu asenizacyjnego, stwierdzonym przez pracownika 
Zleceniobiorcy w rejestrze dokonanych wywozów, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6, lub zgodnie z 
wskazaniami przepływomierza zainstalowanego w stacji zlewnej w przypadku takiej możliwości 
technicznej potwierdzonymi wydrukiem i ujęciem w rejestrze dokonanych wywozów, o którym mowa 
w § 2 ust. 5 i 6.    
4. Należność za wykonaną usługę będzie płatna w terminie wskazanym na fakturze w kasie     
Zleceniobiorcy lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Namysłowie  Oddział w Branicach  
06 8867 0005 2001 0000 4008  0001. 
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek      
ustawowych. 

§ 6 
1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2.Każda ze stron może rozwiązać zawartą umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
3.Zleceniobiorca może zawiesić wykonywanie usługi w przypadku nieuregulowania przez 
Zleceniodawcę należności wynikających z jednej faktury na rzecz Zleceniobiorcy do czasu dokonania 
zapłaty.  
4. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku  gdy 
Zleceniodawca zalega z płatnościami za dwie faktury.   
 

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
        ZLECENIOBIORCA                                                             ZLECENIODAWCA                                                
 
 
 
 
        ....................................                                                           .................................. 


