
Wzorzec z dnia 22.12.2022 r. 

 

UMOWA nr       /20….. 
na jednorazowe opróżnienie i oczyszczenie nieczystości ciekłych / 

osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

zawarta w dniu  …………………   w Nowym Targu, 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, którą reprezentuje: 
Dariusz Latawiec - Prezes Zarządu 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
 
a 
…………………………………………………………   Tel. ……………………………………………..  

…………………………………………………………   Pesel …………………………………………... 

………………………………………………………… 
 
Zwanym dalej Zleceniodawcą. 

§1 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczy na terenie miasta usługi polegające na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych/przydomowych 

oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym o pojemności 4,5 m³ i oczyszczaniu nieczystości ciekłych/osadów z tych zbiorników w 
miejskiej oczyszczalni ścieków. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że na posesji, położonej w Nowym Targu przy ul.   ……………………………………………, której jest 
właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem*, posiada zbiornik bezodpływowy/przydomową oczyszczalnię ścieków o pojemności 
………..   m³, w którym gromadzone są nieczystości ciekłe bytowe/osady. 

3. Jako nieczystości  ciekłe  bytowe  rozumie się nieczystości gromadzone  w  zbiornikach  bezodpływowych, pochodzące  z budynków  
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  osiedli  mieszkaniowych,  powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania 
gospodarstw domowych. 
 

§2 
1. Świadczenie następuje po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na tę usługę dokonanym przez Zleceniodawcę na wzorcu 

zapotrzebowania na usługę bądź zgłoszeniem pocztą elektroniczną. 
 

§ 3 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w dniu    …………………...    wywieźć i oczyścić nieczystości ciekłe bytowe ze 

zbiornika bezodpływowego/osady z przydomowej oczyszczalni ścieków, o którym mowa w §1 pkt 2, w maksymalnej ilości 4,5 m2. 
2. Zleceniodawca zobowiązuje się: 

a) zapewnić bezpieczny wjazd na teren posesji samochodu asenizacyjnego o maksymalnej masie całkowitej 15 ton, 
b) zapewnić możliwość otwarcia zbiornika i zrzucenia węża zasysającego do zbiornika, 
c) dbać, by do zbiornika nie przedostawały się wody opadowe, ścieki inne niż bytowe, odpady stałe, smary, chemikalia i inne substancje, 

mające wpływ na bezpieczeństwo procesu opróżniania zbiornika oraz procesu technologicznego oczyszczania ścieków, 
d) zapewnić w obejściu obecność osoby dorosłej, przy której usługa zostanie wykonana. 

 

§4 
1. Za wyświadczoną usługę Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę. 
2. W rozliczeniu  za wyświadczoną usługę Zleceniobiorca zastosuje obowiązujące w dniu świadczenia usługi ceny ustalone w Cenniku usług 

dodatkowych świadczonych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Nowym Targu Sp. z o.o.. 
3. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować należność do 14 dni od wstawienia faktury. Za zwłokę w zapłacie Zleceniobiorca naliczy 

odsetki ustawowe. 
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zleceniobiorcy lub do kasy w siedzibie 

Zleceniobiorcy, lub w innym miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę. 
5. Zgłoszenie przez Zleceniodawcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

 

§5 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Ochrony Danych Osobowych. 
2. 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. Informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce «Ochrona 
Danych Osobowych» pod adresem www.mzwik.nowytarg.pl. oraz w siedzibie spółki. 

 
                           ZLECENIOBIORCA                         ZLECENIODAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 


