
UMOWA NR         /PŁ

na wywóz nieczystości ciekłych

zawarta w dniu …............................... r. pomiędzy:   

Miejskim  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Choszcznie  przy  ul. 
Wolności  26,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez  Sąd 
Rejonowy w Szczecinie  XVII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS  0000293211, 
legitymującą się numerem 594-15-69-663, REGON 320430448 o kapitale zakładowym w wysokości 25625350,00 
zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Ireneusza Siódmak,
zwaną dalej „Wykonawcą”

a
…...........................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................,
zwanym w umowie „Zleceniodawcą”  

§ 1

Zleceniodawca  zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania świadczenie usług polegających  na opróżnianiu 
zbiorników  bezodpływowych  i  transporcie  nieczystości  ciekłych  bytowo-gospodarczych z  nieruchomości 
Zleceniodawcy położonej w miejscowości …........................................................., przy ul...................................... 
do Oczyszczalni Miejskiej w Choszcznie. 

§ 2

1. Wywóz nieczystości ciekłych będzie dokonywany przez Wykonawcę na każde zgłoszenie Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca może zgłosić potrzebę wywóz nieczystości ciekłych telefonicznie pod numerem 95-765-20-66 
lub 95-765-22-74, pisemnie w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o. o. w Choszcznie, ul. Wolności 26. 
3. Nieczystości ciekłe odbierane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności wywozu przez 
Zleceniodawcę.

§ 3

Zleceniodawca  zobowiązany  jest  umożliwić  Wykonawcy  swobodny  dojazd  do  miejsca  gromadzenia  i 
odbioru  nieczystości ciekłych.

§ 4

1.W  razie  zmiany  właściciela  lub  użytkownika  nieruchomości  Zleceniodawca ma  obowiązek  zawiadomić 
Wykonawcę.

2.Jeżeli  Zleceniodawca nie zawiadomi  Wykonawcy o zmianach wymienionych w ust. 1 jest odpowiedzialny za 
zapłatę należności wynikających z umowy do czasu poinformowania o zaistniałych zmianach.

§ 5

1. Cena za wykonanie usługi wynosi 19,70 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT obowiązujący w chwili  
wystawiania faktury.

3. O zmianie wysokości  ceny za wykonanie usługi  oraz terminie ich obowiązywania,  Zleceniodawca zostanie 
poinformowany w formie pisemnej na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Zmiana wysokości ceny nie 
wymaga  zmiany  umowy,  ani  wypowiedzenia  warunków umowy  i obowiązuje  po  upływie  terminu  wskazanego 
w przesłanej informacji.



4. W przypadku braku akceptacji wysokości nowych cen, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę 
za 15-dniowym okresem wypowiedzenia złożonym w ciągu 10 dni od przesłania powiadomienia o zmianie.

§ 6

1. Rozliczenie z tytułu umowy następować będzie po każdym wykonaniu usługi na podstawie ewidencji odbioru 
nieczystości ciekłych prowadzonych przez Wykonawcę, przy czym ilość wywiezionych nieczystości ciekłych ustala 
się na podstawie ilości przy opróżnianiu zbiornika.

2.  Należności  za wywóz nieczystości  ciekłych  należy opłacać na podstawie  wystawionych  przez  Wykonawcę 
faktur w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 7 od daty jej wysłania.

§ 7

W przypadku zalegania przez  Zleceniodawcę z płatnością za usługę  Wykonawca może wstrzymać wykonanie 
usług i wystawia Zleceniodawcy upomnienie o zapłatę zaległości z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie 
terminu  do  zapłaty  nastąpi  przymusowe  ściągnięcie  należności  poprzez  skierowanie  sprawy  na  drogę 
postępowania sądowego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy,  a w 
szczególności Kodeks Cywilny.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej.

§ 10

Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  
z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 zd. 2.

§ 11

Umowę niniejszą strony sporządziły w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Wykonawcy i Zleceniodawcy. 

WYKONAWCA:                                                                                   ZLECENIODAWCA: 


