
UMOWA ..../17
O WYWOZIE ZAWARTOŚCI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO DO  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu …..................................... w Jodłowej,
pomiędzy Gminą Jodłowa - Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jodłowej,  zwanym  
w  dalszej  części  umowy Usługodawcą,  reprezentowanym  na  podstawie  udzielonego  
pełnomocnictwa przez:
Wojciecha Szota – Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej,
a  …............................................................................

zwaną w dalszej części umowy Usługobiorcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Umowa określa warunki wywozu zawartości zbiornika bezodpływowego z posesji  Usługobiorcy  
sprzętem Usługodawcy do oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Usługodawcę oraz zasady  
rozliczania  należności  za  świadczenia  będące  jej  przedmiotem  w  odniesieniu  do  wyżej  
wymienionych usług.

§2

Do  obowiązków  Usługodawcy  należy  odbieranie  zawartości  zbiornika  bezodpływowego  
z nieruchomości, będącej własnością lub w zarządzie Usługobiorcy.

§3

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w odbiorze ścieków  
spowodowane:
a/ koniecznością prowadzenia niezbędnych napraw oczyszczalni ścieków, 
b/ przerwami w zasilaniu energetycznym oczyszczalni ścieków, 
c/ awarią sprzętu transportowego.
2. W razie występowania przyczyn wymienionych w ust 1 lit.  a) c),  Usługodawca powiadomi  
niezwłocznie Usługobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w odbiorze  
ścieków.

§4

1. Transport i opróżnianie 1 m3 ścieków  wynosi – 31,60 zł brutto
2. Oczyszczanie 1m3 – 4,58 zł brutto.

3. Każdorazowa zmiana w ust 1 i 2 nie wymaga aneksowania umowy - następować będzie na  
podstawie  zmian  uchwały  Rady  Gminy  w sprawie  ustalenia   opłat  za  transport,  opróżnianie  
i oczyszczanie nieczystości ciekłych.



§5

Usługobiorca zobowiązuje się do zgłoszenia wywozu zbiornika bezodpływowego z wyprzedzeniem 
3 dni.

§6

1. Za przyjęcie ścieków do oczyszczalni ścieków  Usługobiorca  zobowiązuje się płacić należność na  

podstawie faktury VAT w terminie  do 14 dni  po otrzymaniu faktury, na rachunek Gminnego  

Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w  Jodłowej:  Bank  Spółdzielczy  w  Dębicy  o/Jodłowa  nr  

konta 84 9475 1013 0000 1065 2000 0010 , podając na dowodzie wpłaty numer faktury i dokładne  

dane zakładu.                                    

2. W razie nie dotrzymania terminu wpłaty przez  Usługobiorce, Usługodawca  naliczał będzie  

odsetki  za  zwłokę  w  wysokości   ustawowej,  a  nagminne  nie  dokonywanie  wpłat  spowoduje

przerwanie odbioru ścieków.

3. Usługodawca  ustala, bez względu na dyspozycję  Usługobiorcy, następującą  kolejność 

zarachowania należności za usługę:

      1. odsetki;
 2. zaległe należności;
 3. bieżące należności

§7

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8 
1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  
wypowiedzenia złożonego na piśmie.

§9 

Wszelkie spory mogące  wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane  

przez właściwy rzeczowo sąd.

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

§11

Umowa obowiązuje od dnia podpisania . 
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