
UMOWA Nr ………. 

O WPROWADZANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BYTOWYCH DO STACJI ZLEWNEJ  
w Myszkowie przy ul. PARTYZANTÓW 
zawarta w dniu ……..r. w Myszkowie pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie ul. Okrzei 140, wpisanym  

do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w Częstochowie pod nr 107524,  NIP 577-17-76-416,  REGON 151514584,   - Odbiorcą 
nieczystości ciekłych zwanym  dalej „Odbiorcą”,  

reprezentowanym przez: 

Ryszard Woszczyk – Prezes Zarządu 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………,  

 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……..………………………………………………………...,  

 

o numerze NIP ………..…...,                  REGON ………..….., - Dostawcą nieczystości ciekłych, 

zwanym dalej „ Dostawcą”,  
reprezentowanym przez: 

 

…………………………..…….. - właściciel 

 

§1 

1. Umowa określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych bytowych do stacji 

zlewnej Odbiorcy przy ul. Partyzantów w Myszkowie.  

2. Dostarczanie i zrzut nieczystości ciekłych do instalacji określonej w ust.1 odbywa się                         

na podstawie niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie odbioru 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej w Myszkowie przy 

ul. Partyzantów, zwanym dalej Regulaminem. 

3. Dostawca otrzyma przedmiotowy Regulamin przy podpisaniu niniejszej umowy. Regulamin 

jest również dostępny w siedzibie Odbiorcy. 

 

§2 

1. Odbiorca nieczystości ciekłych zobowiązuje się przyjąć do stacji zlewnej                                     

przy ul. Partyzantów oraz oczyścić nieczystości ciekłe bytowe odpowiadające warunkom 

określonym w niniejszej umowie, dostarczone przez Dostawcę  niżej wymienionymi 

pojazdami asenizacyjnymi: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(typ pojazdu, nr rejestracyjny, pojemność beczki) 

 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Odbiorca zapewni Dostawcy magnetyczne karty identyfikacyjne. W przypadku zniszczenia 

lub utraty karty identyfikacyjnej kolejna karta będzie wydana za pełną odpłatnością                       

na wniosek Dostawcy.  

 

 

 



 

 

§3 

1. Dostawca dostarcza kserokopie ważnego zezwolenia na świadczenie usług, stanowiących 

przedmiot umowy, udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości                             

i porządku   w gminie.  

2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy uszkodzenia instalacji                         

i urządzeń stacji zlewnej. 

 

§4 

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej określona zostanie przez 

moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu nieczystości ciekłych, 

a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest maksymalna pojemność beczki. 

 

§5 

Stacja zlewna przyjmie nieczystości ciekłe bytowe dowożone pojazdami asenizacyjnymi jeżeli 

zostanie udokumentowane źródło ich pochodzenia zgodnie ze wzorem  świadectwa 

pochodzenia i dostawy ścieków, Załącznik Nr 1 do Umowy. 

 

§6 

1) Kontrola  nieczystości ciekłych bytowych  wykonywana będzie  przez automatyczną stację 

zlewną (odczyty wskazań gęstości /zawiesina og./ i odczynu), a kontrolnie w rozszerzonym 

zakresie z wozu asenizacyjnego podczas zrzutu ścieków poprzez stację zlewną                              

do kanalizacji sanitarnej przez pracowników  laboratorium ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie,  

2) Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie poziomu wskaźników 

zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych bytowych stanowią odczyty wskazań gęstości                        

i odczynu przez urządzenia stacji zlewnej oraz wyniki badań laboratoryjnych. 

 

§7 

1. Maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych bytowych 

odprowadzanych do Stacji zlewnej określa Załącznik Nr 2 dołączony do Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń, o których mowa         

w ust. 1 Odbiorca powiadomi Dostawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty poboru 

nieczystości ciekłych i przedstawi informację o naliczonej opłacie dodatkowej zgodnie                        

z Załącznikiem nr 1 niniejszej umowy. Do tak wyliczonej opłaty dodatkowej doliczony 

zostanie należny podatek VAT. 

3. Odbiorca obciąży Dostawcę nieczystości ciekłych bytowych opłatami za wykonywane 

przez siebie kontrole  i analizy, jeżeli zostanie stwierdzone, że ścieki wprowadzane do stacji 

zlewnej przekraczają dopuszczalne normy (zgodnie z cennikiem usług obowiązujących 

w ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie). 
4. Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Dostawcę nieczystości ciekłych bytowych                           

po wystawieniu faktury przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie. Rozliczenie będzie następowało 

na koniec każdego miesiąca. Należność będzie płatna  w terminie  14 dni od daty wystawienia 

faktury.  

 

§8 

 

1. Z tytułu oczyszczenia nieczystości ciekłych bytowych dostarczonych przez Dostawcę                   

do stacji zlewnej, Dostawca zobowiązuje się wpłacić do kasy lub na konto Odbiorcy 

należności wynikającą z faktury wystawionej przez Odbiorcę. 

2. Cena za 1m3 dostarczanych nieczystości ciekłych wynosi 8,92zł plus obowiązująca stawka 

podatku VAT. 

3. Opłata abonamentowa wynosi 8,33zł/m-c. 

4. O zmianie przez odbiorcę wysokości opłaty za nieczystości ciekłe Odbiorca powiadomi 

zainteresowanych, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pomocą ogłoszeń w siedzibie 

Odbiorcy oraz na stronie internetowej Odbiorcy. 

5. Zmiana wysokości opłat za dostarczane nieczystości ciekłe bytowe następuje bez 

wypowiedzenia warunków umowy. 



6. Zmiana cen i stawek opłat nie wymaga zmiany umowy o wprowadzanie nieczystości 

ciekłych bytowych do stacji zlewnej. 

7. Rozliczenie będzie następowało na koniec każdego miesiąca. Termin zapłaty należności 

wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. 

8. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem i egzekwowaniem odsetek 

ustawowych. 

9. Zgłaszanie reklamacji po otrzymaniu Faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania 

należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zwrotowi bądź 

zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności według wyboru Dostawcy.  

 

§9 

Dostawca zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, o którym mowa w §1 ust. 2 

umowy. 

 

§10 

Odbiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, o którym mowa w §1 ust. 2 

umowy. 

 

§11 

1. Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych bytowych może mieć miejsce 

w następujących przypadkach: 

1) w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, 

2) w przypadku konieczności usunięcia awarii, 

3) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, 

4) w przypadku przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń stacji zlewnej. 

2. W przypadku wystąpienia przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 Odbiorca zawiadomi o tym 

Dostawcę z trzydniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty tj. za pomocą 

ogłoszeń w siedzibie Odbiorcy  oraz pocztą elektroniczną na adres podany przez Dostawcę 

……………………………………………………….. 

 

§12 

Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych 

zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości 

 

§13 

Zabrania się: 

1) zrzutu nieczystości ciekłych bytowych w innym miejscu niż w § 1, 

2) zamiany identyfikatorów elektronicznych i zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie 

innego identyfikatora niż ten, który został wydany Dostawcy przy zawieraniu umowy, 

3) załączania pompy pojazdu asenizacyjnego podczas zrzutu nieczystości ciekłych bytowych. 

Zrzut nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej odbywa się grawitacyjnie. 

 

§14 

Odbiorca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku                                        

nie przestrzegania przez Dostawcę warunków niniejszej umowy i Regulaminu                                   

oraz nie uregulowania należności za dostarczone nieczystości ciekłe za okres dwóch miesięcy. 

 

§15 

1. Umowa z Dostawcą nieczystości ciekłych bytowych zawarta została na czas zgodny 

z zezwoleniem wydanym na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych udzielonym w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie tj. …………………………………………………z możliwością wypowiedzenia jej 

przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

2. Strony umowy dopuszczają jej rozwiązanie za porozumieniem stron. 

3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Odbiorcę środków 

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

 

§16 



Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obydwu stron i wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 17 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Odbiorca        Dostawca 

 


