
 

 

wzorzec z dnia 13.08.2020 r. 

 

UMOWA Nr    /NC/20….. 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z WOZÓW 

ASENIZACYJNYCH 
 
zawarta w Nowym Targu w dniu                r. pomiędzy: 
 
Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym 
Targu, ul. Długa 21 wpisaną pod  nr  0000658476 przez  Sąd  Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą NIP: 735-286-95-68 oraz REGON:366273119, Kapitał zakładowy:  
54 500 000,00 zł;  zwanym dalej ODBIORCĄ, reprezentowanym przez: 
 
Dariusza Latawca - Prezesa  
a 
firmą:                                                                     , z siedzibą:                                         ,  posiadającą NIP                    i  
REGON                        , zwaną dalej DOSTAWCĄ nieczystości ciekłych, reprezentowaną  przez:. 
 
                  – właściciela 
 
I. Postanowienia ogólne, prawa i obowiązki stron. 

§ 1 
1. Umowa określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ODBIORCY nieczystości ciekłych 

na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej 51 w Nowym Targu. 
2. DOSTAWCA oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu  nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia:  
 
 
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego kserokopia stanowi załącznik do ninejszej 
umowy i zobowiązuje się każdorazowo, niezwłocznie informować ODBIORCĘ o każdej zmianie, cofnięciu lub wygaśnięciu 
tego zezwolenia. 
3. DOSTAWCA przewozi nieczystości ciekłe transportem asenizacyjnym: 
 

Typ pojazdu Numer rejestracyjny Pojemność m3 

 
 

 

 
 
 
 

 
§ 2 

DOSTAWCA zobowiązuje się do: 
1. Stosowania się do instrukcji wewnętrzych obowiązujących na terenie stacji zlewnej, zgodnie z niniejszą umową. 
2. Wprowadzania do stacji informacji prawdziwych i rzetelnych, o miejscu pochodzenia oraz jakości nieczystości zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 
3. Przestrzegania czystości i porządku w czasie oraz po zakończeniu zrzutu nieczystości. 
4. Wprowadzania nieczystości ciekłych wyłącznie w punkcie zlewnym określonym w §1. 
5. Wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń określonych w umowie i w 

regulacjach wewnętrznych ODBIORCY. 
6. Udostępnienia na każde żądanie dokumentacji wymaganej przy wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych nieczystości 

ciekłych przemysłowych, 
7. Ponoszenia kosztów badań, w wyniku których stwierdzono naruszenie warunków umownych. 
8. Ponoszenia opłat dodatkowych w przypadku stwierdzenia niedotrzymania dopuszczalnych stężeń wskaźników 

zanieczyszczeń. 
9. Ponoszenia kosztów czyszczenia układu odbierania nieczystości, w przypadku ograniczenia przepustowości lub awarii 

wynikających z wprowadzania substacji niedozwolonych, określonych w niniejszej umowie. 
10. Terminowego regulowania należności za wprowadzanie nieczystości ciekłych. 
11. Przestrzegania warunków zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 3 
1. DOSTAWCA jest zobowiązany uiszczać ODBIORCY opłaty za oczyszczanie nieczystości ciekłych przyjętych w punkcie 

zlewnym  wg stawek z cennika. 
2. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie stawki cen i opłat oraz zasady ich stosowania ustalone przez 

ODBIORCĘ. 
3. Zmiana wysokości stawek cen i opłat nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków 

umowy. W przypadku zmiany stawek opłat określonych w §3 ust.1, ODBIORCA ścieków zawiadomi DOSTAWCĘ ścieków 
o nowych stawkach opłat w sposób zwyczajowo przyjęty, a informacja będzie również dostępna na stronie internetowej 
ODBIORCY. 

4. DOSTAWCA dokonuje zapłaty za odprowadzone nieczystości ciekłe w terminie określonym na fakturze. 
5. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, ODBIORCA będzie obciążał DOSTAWCĘ 

odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Zgłoszenie przez DOSTAWCĘ zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty. 
7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności , chyba, że DOSTAWCA 

wystąpi z pisemnym wnioskiem o jej zwrot. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
§ 4 

Nr ewidencyjny     
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ODBIORCA zobowiązuje się do: 

• Odbioru od DOSTAWCY nieczystości ciekłych określonych niniejszą umową 

• Zapewnienia prawidłowego działania urządzeń stacji zlewnej oraz ich eksploatację zgodną z obowiązującymi 
przepisami. 

• Zapewnienia identyfikatora umożliwiającego zrzut nieczystości, za który pobierana będzie kaucja. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia kolejny identyfikator wydawany będzie za odpłatnością na wniosek DOSTAWCY. W 
razie rozwiązania umowy DOSTAWCA zobowiązany jest zwrócić identyfikator w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 
umowy.  

§ 5 
ODBIORCA ma prawo: 
1. Dokonywania okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do punktu zlewnego oraz 

obowiązujących w tym zakresie dokumentów, 
2. Wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umownych przez DOSTAWCĘ (a w 

tym również nieterminowej płatności). 
 
II. Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 

§ 6 
1. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny 

nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi. 
2. DOSTAWCĘ nieczystości ciekłych obowiązuje zakaz wprowadzania do punktu zlewnego: 

a) odpadów stałych np. żwiru, popiołu, szkła, wytłoczyn, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów 
kuchennych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i emulsji, 
mieszanin cementowych  

c) substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, 
d) substancji żrących i toksycznych jak np. mocne kwasy i zasady, formalina, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, 

siarkowodoru i cyjanowodoru; 
e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, jak np. obornik, gnojówka i gnojowica; 
f) ścieków z kiszonek, 
g) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: 

− obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, 

− stacji krwiodawstwa, 

− zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, 

− laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt, 
h) innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia 

kanalizacyjne ODBIORCY, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na 
bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego; 

3. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktu zlewnego winno odbywać się ze szczególną ostrożnością, ścisłym 
przestrzeganiem przepisów BHP oraz zgodnie z instrukcją obsługi stacji. 

4. W szczególnych przypadkach tj. awarii stacji zlewnej, zrzut ścieków następował będzie w miejscu wskazanym przez 
ODBIORCĘ. 

5. Stacja zlewna wyposażona jest w monitoring wizyjny kamerami przemysłowymi. 
 

III. Zasady kontroli i pomiaru prób nieczystości ciekłych. 
§ 7 

1. Pobór nieczystości ciekłych do kontroli ich jakości, odbywać się będzie zgodnie z wewnętrzną instrukcją ODBIORCY 
(przed wjazdem lub w trakcie zlewania). 

2. Na podstawie analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności, nastąpi przekwalifikowanie nieczystości do odpowiedniej 
grupy. Ponadto ODBIORCA może wystąpić z wnioskiem o odebranie DOSTAWCY zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

3. W przypadku wprowadzenia nieprawdziwej deklaracji dotyczącej nieczystości ciekłych bytowych, która zostanie 
stwierdzona podczas badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez ODBIORCĘ przez stwierdzenie przekroczenia 
wskaźników w wyniku przeprowadzonej analizy dla nieczystości ciekłych bytowych, ODBIORCA prześle w ciągu 14 dni od 
zakończenia miesięcznego okresu obrachunkowego wyniki pomiarów wraz z fakturą za prace analityczne. 

§ 8 
1. Ilość przyjmowanych  nieczystości zostanie określona na podstawie urządzenia pomiarowego przy każdym zrzucie. 
2. W przypadku awarii stacji ilość przyjmowanych ścieków zostanie określona przez ODBIORCĘ jako objętość pojazdu 

asenizacyjnego zgodnie z tabelą z § 1. 
3. Ilości każdego rodzaju  nieczystości ciekłych wprowadzonych do punktu zlewnego w okresach miesięcznych ustala się  

na podstawie rejestru ilości nieczystości  prowadzonego przez  ODBIORCĘ. 
4. Na podstawie wielkości stężeń zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, ustalonych przez ODBIORCĘ w wyniku 

prowadzonych kontroli pobranych próbek, ODBIORCA ustala obowiązującą stawkę opłaty dla danej partii ścieków 
dowiezionych, wg której będzie obciążał DOSTAWCĘ za okres rozliczeniowy.  

§ 9 
DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do ODBIORCY, jak i osób trzecich, za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, wynikłe w związku z wprowadzaniem nieczystości ciekłych do punktu zlewnego z naruszeniem 
warunków umowy. 
Po upływie terminu zwrotu identyfikatora zgodnie z terminem określonym w § 4, kaucja przepada na rzecz ODBIORCY. 

§ 10 
1. Umowa zawarta została na czas …………………………………………….. 
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bądź niezwłocznie na mocy porozumienia stron. 
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4. ODBIORCA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej ze skutkiem natychmiastowym,  w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przez DOSTAWCĘ postanowień niniejszej umowy.  

5. W przypadku cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty zezwolenia Dostawcy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, niniejsza umowa wygasa , bez konieczności składania przez Strony dodatkowych 
oświadczeń woli.  

§ 11 
 

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Długiej 21. 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZWiK w celu: 
a. realizacji niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) 
b. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w 

szczególności w celu wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, wykonywania zadań określonych 
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO*) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - 
uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń) 

3. Odbiorcy danych. Dane te mogą być udostępniane: 
a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  
b. operatorom pocztowym  
c. na podstawie stosownych umów dostęp do danych mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz 

usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK 
4. Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie w 

celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zaprzestanie świadczenia 
usługi / rozwiązanie umowy / likwidacji infrastruktury. 

5. Dobrowolność / obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z MZWIK 
6. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich danych 
osobowych;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
7. Punkt kontaktowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod adres 

sprzedaz@mzwik.nowytarg.pl lub pod adres korespondencyjny administratora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych pod jest adresem www.mzwik.nowytarg.pl. 
. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzyga właściwy sąd. 
3. Tracą moc wszelkie umowy w zakresie dostarczania nieczystości ciekłych zawarte z MZWiK przed niniejszą umową. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

    DOSTAWCA               ODBIORCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 
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